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వెలల పటపక:

వవ్యకత్తలరు సకసస్థలరు     బవ్యకక టటనరునఫరరు కసక అకకకటరు వవరలరు:
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వడి పప్రతి వెల  
(పోసపజీ అదనక)

25 రమూ. 30 రమూ.

12 పప్రతరులరు
(పోసపజితో సహ)

300 రమూ. 350 రమూ.  కొతత్తపలల్లి పప్రచరురణలరు
1-127/A,     యక ఆర వ ఆఫసరు దగగర,

చననకొతత్తపలల్లి- 515101
 అనకతపుర క జిలల్లి

ఫనరు  :  7702877670   ఇ  -  మయలరు  :   team@kottapalli.in   

వెబ సెసటరు  :   http://kottapalli.in

రనరునన  12  పప్రతరులకసక  డబరుబ్బులన  మనిఆరర్డరరు/బవ్యకక టటనరునఫరరు  దద్వార
చలల్లికచవచరుచ.  దయచేసి   మీ  చిరరునామానరు  వేరరుగ
ఫనరు/యసెనమమ్మెస/మయలరు దద్వార తపప్పక తెలయజేయగలరరు.   పుసత్తకాలనరు
సాధారణ  పోసరుపలో పకపుతక,

ఇకటరనట లో  ఈ పుసత్తకానిన వవధ ఫారమ్మెటరులోల్లి ఉచితకగ 
చదవవచరుచ, డౌనల్లిడు చేసరుకవచరుచ, అవసరమనిపిసత్త  మీ 
వాణిజేవ్యతర కారవ్యకక్రమాలకసక మీ అకతట మీరే దీనిన 
మరుదక్రకచరుకవచరుచ! వవరలక సకదరరకచకడి: "కప్రయేటవ్ 
కామనన-షేర అలసక-నాన కమరరయల లససెనరున”

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

సాద్వాగతక!

కొతత్తపలల్లిలో  పిలల్లిల రచనలక పటధానవ్యత ఉకటరుకద. ఈ పుసత్తకకలో దదపు 
సగక కథలరు పిలల్లిలరు రసినవ; మిగిలనవ పిలల్లిలకసక పదద్దలరు రసినవ.  

బొమమ్మెలరు  వేసిన  వాళరుళ్ళు   మటరుక    యరువకలరు.  
పిలల్లిలనరు కలవటక, వాళల్లితో తెలరుగరులో కథలరు  రయకచటక, బొమమ్మెలరు 
వేయకచటక, వాళరుళ్ళు  పకపిన కథలన, బొమమ్మెలన  సరదదద్ద  మిగత 
పిలల్లిలకదరకీ  నచేచటరుల్లి  పుసత్తకాలరుగ తయారరు చేయటక, దనికసక ఓపన  
సోరరున  ఉపకరణాలనరు వాడటక, కథలన అకదరమూ ఉచితకగ చదరువుకనటరుల్లి 
 ఇకటరనట లో  పటపటకతోపటరు,  కొనిన   పప్రతరులరు  అచరుచ వేయటక  మాక 
ఇషపక. అకదర  మేలమూ  కర  చేస   ఈ పనిలో  మీరమూ పలరుపకచరుకకడి.  

పిలల్లిల  కథల పప్రపకచానిక   సాద్వాగతక !

ఏపని- ఎవరద:

పప్రచరురణ: కొతత్తపలల్లి పప్రచరురణలరు, చననకొతత్తపలల్లి
నిరద్వాహణ: సతవ్య ఫకడేషన, చనమూనరరు.
పప్రధాన సకపదకలరు: నారయణ
చితటలరు: వీరకజనయరులరు, అడవ రమరుడు, 

ఫసనారరుపర్ట్సు చదరువుతరునన ఇతర మితరుప్రలరు
వెబసనటరు నిరద్వాహణ: ఆనకద, లక
వాణిజవ్యక, సహకారక: మలల్లికారరుర్జున
గౌరవ సలహదరరు: సరుబబ్బురజ
అక్షర కూరరుప్ప: కొతత్తపలల్లి
అలకకరణ: యాక తమూ  ఫసన ఆరపర్ట్సు సరుపడియ, 

హసదరబదరు. ఫనరు: 04042206233

మరుదక్రణ: మరుదక్రకా ఆఫ సెట పిప్రకటరన, వజయవాడ 
ఫనరు : 08662579129
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మనసమ మాట
అనగనగా గోపయల్యా అనే రమైతమ దగగ్గర ఒక గొపప్ప ఎదమద్ద ఉకండేదట. అద చాల మకంచిద, బలకంగా
ఉకండేదనీడ్నా.  అయినా అద చాల శకంతకంగా ఉకండేద.  గోపయల్యా ఏ పని చెబితే దనిడ్నా,  చాల
ఇషషకంగా చేసి పెటషద. 

గోపయల్యా కూడ ఆ ఎదమద్దనమ  చాల పవమగా,  జాగవతత్తగా  చసూసమకనేవాడు.  దనిడ్నా అసస్సలమ
కొటషవాడు  కాదమ.  దని  మీద  ఈగనమ  కూడ  వాలనిచేచవాడు  కాదమ.  ఆ  ఎదమద్ద  గమరికంచి
అకందరితోనసూ గొపప్పగా చెపప్పవాడు. 

ఒకసారి గోపయల్యా ఊళళ పెదద్ద మనమషమలతో మాటల్లిడుతసూ "నా ఎదమద్ద నసూరమ బకండల్లినమ ఒకేసారి
లగేసమత్తకంద-  కావాలకంట వెయిల్యా నాణేలమ పకందకం"  అనేశడు.   కొకందరమ  ఆ మాటనమ వినీ
విననటమష  ఊరమకనాడ్నారమ కానీ,  గోపనడ్నా అకంట సరిపోనివాళమళ కొకందరమ జటమష  కటష,  "పకందకం
అకంట పకందకం" అనాడ్నారమ. 
పకందకం రోజ రానే వచిచకంద. ఊళళ వాళమళ నసూరమ బకండల్లినసూ వరమసగా ఒకదని వెనమక ఒకట
కటష ఉకంచారమ.  గోపయల్యా ఎదమద్దనమ తెచిచ మొదట బకండకి కటషడు.  ఎదమద్దక ఇదకంత కొతత్తగా
ఉకంద.  అయినా యజమాని తెచిచ నిలబెటషడు గనక, అటల్లి ఊరికే నిలబడకందద. అకందరసూ
'లగమ లగమ'  అనాడ్నారమ.  కానీ ఎదమద్ద మాతద్రికం కదలేల్లిదమ.  గోపయల్యా ఏకం చెబమతడోనని ఎదమరమ
చసూససూత్త అద అటల్లినే నిలబడ ఉనడ్నాద. 

గోపయల్యాక  తల  తీసేసినటల్లియికంద.  'ఎదమద్ద  బళళనమ  ఎకందమక  లగటల్లిదమ?'  అని  చికాక
మొదలమైకంద- ఆ చికాకల 'తనమ దనికి లగమని చెపప్పనేలేదమ' అని అతనికి గమరమత్తకే రాలేదమ.
పెమైపెచమచ,  అద  'నా పరమవు తీసత్తకంద'  అని చటమకక్కున  కోపకం  కూడ వచేచసికంద:  "వెయిల్యా
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నాణేలమ...  పోగొటషక!  వెయిల్యా  నాణేలమ!!  ఎపుప్పడమైనా  చసూశవా?  అకంత  తికండ  తినేద
ఎకందమకట,  ఈ మాతద్రికం లగలేవా?!"  అని తిడుతసూ,  అకందరమ రమైతమల లగానే తనసూ దనిడ్నా
మొరటమగా చరాడ్నాకోలతో కొటషటకం మొదలమ పెటషడు అతనమ. 
గోపయల్యా  అకంతక  మమకందమ  ఎనడ్నాడూ  దనితో  కోపకంగా  మాటల్లిడలేదమ.  ఏనాడూ  దనిడ్నా
తిటషలేదమ;  ఒకక్కు దబబ్బకూడ వెయల్యాలేదమ!  మరి ఇపుప్పడు అతనమ అకంత కోపకంగా అరవటకం,

పెమైపెచమచ  చరాడ్నాకోలతో  కొటషటకం  ఎదమద్దక  ఏమాతద్రికం  నచచలేదమ.  దకంతో  అద  పూరిత్తగా
మొకండకేసికంద- ఒకక్కు అడుగమ కూడ మమకందమక వేయలేదమ. దనిడ్నా కొటష కొటష అలసిపోయిన
గోపయల్యా పదమకందలనసూ ఓటమిని అకంగీకరికంచాలస్స వచిచకంద.  డబమబ్బతోబాటమ పరమవునసూ
పోగొటమషకొని, తలవకంచమకొని ఇలమల్లి చేరమకనాడ్నాడతనమ. 
"గతకంల అవసరకం ఉనడ్నాపుప్పడు చాల సారమల్లి ఈ ఎదద్ద వకంద బకండల్లినమ అలవోకగా లగేసికంద
గద,  మరి ఇవాళల్లి  ఎకందమక లగలేదమ?!"  అనడ్నా ఆలచన రాలేదమ,  కోపకంతో రగిలపోతమనడ్నా
గోపయల్యాక.  అయితే ఆరోజ సాయకంతద్రికం చసూసేసరికి,   ఎదమద్ద  మేత మేయకకండ-  సత్తబమద్దగా
నిలబడ  ఉనడ్నాద.  దని  ఒకంటనికండ  చరాడ్నాకోల  వాతలమ-  ఆ  గాయాల  చమటసూష  ఈగలమ
మమసమరమతమకంట  అద  విసమరమకోవటకం  కూడ  లేదమ.  గోపయల్యా  వకంకే  చసూససూత్త  కనీడ్నారమ
కారమసమత్తనడ్నాద! 

దనిడ్నా చసూసే సరికి గోపయల్యా హహృదయకం దద్రివికంచికంద. దని గాయాలక మలకం రాససూత్త అతనమ
తన తపుప్పనమ గవహికంచాడు: 'ఈ మసూగ జకంతమవుకూ హహృదయకం ఉకంద. తన మాట నగాగ్గలనడ్నా
తకందరల తనమ దనిడ్నా అనవసరకంగా,  కకౄరకంగా శికకంచాడు.  సమనిడ్నాతమమైన దని మనసమక
గాయకం కలగికంచాడు!' 

గోపయల్యా కళల్లి నీళళతో దనికి క్షమాపణ చెపుప్పకొని,  నిమిరి,  మమదమద్దచేసి,  దగగ్గర చేసమకనాడ్నాడు.

అతని మనసమనమ గవహికంచిన ఎదమద్ద కూడ కొకంత కదమటపడడ్డద. 
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తెలవి తెచమచకనడ్నా గోపయల్యా తరార్వాతి రోజన మళళ  గాగ్రామసమత్తలతో పకందకం కాశడు. 'ఈసారి
పకందకం రకండు వేల నాణేలమ'  అనాడ్నారమ గాగ్రామసమత్తలమ.    ఈసారి గోపయల్యా ఎదమద్దని  కొటషలేదమ
సరికద,  కనీసకం అదలకంచనమ కూడ లేదమ.  పవమగా వీపు నిమిరి, 'లగమరా!'  అనేసరికి,  ఎదమద్ద
వకంద బకండల్లినసూ లకొక్కుని మమకందమక ఉరికికంద! 

గోపయల్యా  పకందకం  నగగ్గటమే  కాదమ;
జీవితకంత కం  ఉపకరికంచే  పాఠకం  ఒకట
నేరమచకనాడ్నాడు-  'ఎకంత  తకందర,  ఎకంత
చికాక ఉనాడ్నా  సరే,   మనసమలడ్నా  మటమక
గాయపరచకూడదమ' అని.   

చకక్కుని ఈ కథని మళళ ఓసారి గమరమత్త చేసిన
ఆరో తరగతి 'రచన'క కహృతజజ్ఞతలమ.
జాగవతత్తగా  చసూసేత్త,  పసి  పిలల్లిలల  కూడ
అనకంతమమైన  శకిత్త  దగి  ఉనడ్నాద.  పవమ,

ఆపాల్యాయతలమ  వాళమళ  తమ  ఈ  శకిత్తని  వాసత్తవీకరికంచమకనేకందమక  సహాయపడతయి.

అకందమకనే,  మకంచి  ఉపాధాల్యాయమలమ  అకందరసూ  ఏనాటకీ   పిలల్లిల  హహృదయాలడ్నా  అరరకం
చేసమకొకంటరమ- సమనిడ్నాతమమైన మనసమలతోట సమనిడ్నాతకంగానే పవవరిత్తసాత్తరమ.  
పసి  మనసమలడ్నా  గాయపరచకకండ  పాఠాలమ  చెపప్ప  అలకంట  గమరమవులకందరసూ  ధనమల్యాలమ.
అలకంటవారకందరికీ  వేల వేల నమసాక్కురాలమ!  పరమ పరమనా గమరమపూజోతస్సవ శమభాకాకంక్షలమ! 

కొతత్తపలల్లి బహృకందకం 
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నీతి చకందద్రిక 
జరిగిన కథ:   కాకిని గమవడడ్డగా నమిస్మి,  యమదద్ధకంల పరాజయకం పాలయికంద హకంస.   అయినా మకంతిద్రి
దసూరదరిర మటమక రాజాల్యానిడ్నా దనికే తిరిగి ఇచేచయమని సలహా ఇచిచకంద నమలకి.  నమల అకందమక
ఒపుప్పకోలేదమ.  తరార్వాత అద కాకితో మాటల్లిడనపుప్పడు,  హకంసనమ మోసకం చేసిన ఆ కాకి కూడ,  హకంసనే
మచమచకకంటసూ మాటల్లిడకంద !  ఇక చదవకండ, నీతి చకందద్రిక 52 వ భాగకం..... 

మసూలకం: కీ.శ. కకందమకూరి వీరేశలకంగకం   సరళకరణ: ఘడయారకం వేకంకట నారాయణ శరస్మి

"ఓహ!  అకంత  గొపప్పవాడ!  అకందమకనే
కాబోలమ,  నీచేత  అకంత  సమలభకంగా
మోసపోయాడు!.  ఏద ఇకంకొకంచెకం పొగమడు
అతనిడ్నా,  వికందకం!"  అనడ్నాద  నమల
వెటకారకంగా. 

అపుప్పడు  కాకి  చినడ్నాబమచమచకొని  కూడ,

ధమైరల్యాకంగా  "పవభసూ!  ఎవరినమైనా  పూరిత్తగా
విశర్వాసికంచి,  ఆ నమస్మికకంకొదద్ద ఏమారి ఉకంట,

అల ఆదమరచిన వాళళని మోసకం చేయటకం
ఏమకంత  పెదద్ద  ఘనకారల్యాకం  కాదమ.   నమిస్మి,
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మన  తడ  మీద  తల  పెటమషకొని
నిదద్రిపోతమనడ్నావాడ గొకంతమ కోసి చకంపటమసూ
ఒక పౌరమషమేనా?". 

'నలల్లిని  వనీడ్నా  నీళమళ,  తెలల్లినివనీడ్నా  పాలమ'
అనమకొనే  అమాయకలమ  'మా  లగానే
లకకంల  అకందరసూ  కూడ  మకంచివాళమళ;
ఎలల్లిపుప్పడూ  సతల్యామే  చెబమతరమ;  మోసకం
అకంట   ఏకంట  కూడ  తెలయని  వాళమళ'
అనమకకంటసూ ఉకంటరమ. తమ లపల ఉకండే
మాయ  మరాస్మిలమ  బయటపడకకండ,

నేరమప్పతో  తేన  పలమక్కులమ  పలకే  దమరాస్మిరమగ్గల
వలల-  మొదట  మొదట,  తమ
అమాయకతర్వాకం  కొదద్ద  -చికక్కుకకంటరమ
కూడ. 

అయితే  అల  ఒకట  రకండు  సారమల్లి
నషషపోయిన  తరార్వాత,  ఆ  అనమభవానిడ్నా
అనమసరికంచి  తరార్వాతి  కాలకంల  జాగవతత్త
పడుతమకంటరమ, వాళమళ కూడనసూ. 

ఎవరమైనా కొక్రొతత్తగా వచిచన వాడ గమణగమణాలనమ
వాడ  మాట  తీరమనమ  బటష  నిశచయికంచమ-
కోవాల తపిప్పసేత్త,  వాడ మనసమలకి జొరబడ

చసూడలేరమ  కద!  గతకంల   ఇటల్లిగే
బాగ్రాహస్మిణమడొకడు మోసగాళళ మాటల వలనే
మోసపోయాడు  కద-  తమరికి  ఆ  కథ
చెబమతనమ వినకండ: 

బాగ్రాహస్మిణమడు-దకంగలమ 

మకంచి నిషష్ఠగల బాగ్రాహస్మిణమడు ఒకడు
ఒకరోజన యజజ్ఞకం చేయాలనమకనాడ్నాడు.  ఆ
యజజ్ఞకం  కోసకం  నలల్లి  మేక  ఒకట  కావలసి
ఉకండకంద.  అతనమ  పొరమగసూరోల్లి  అలకంట
మేక  నొకదనిడ్నా  సకంపాదకంచమకొని,  దని
మడకొక తగ్రాడు  కటష,  చాల సకంతోషకంగా
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దనిడ్నా ఇకంటకి యీడుచకొని పోసాగాడు. 

దరిల ఒక చెరమవు గటమష  మీద కూరమచనడ్నా
దమరాస్మిరమగ్గలమ  కొకందరమ  ఆ  మేకనమ  చసూసి
మమచచటపడడ్డరమ.  దనిడ్నా  కాజేయాలని,

వాళల్లిల  ఒకడల అనాడ్నాడు-  "ఇదగో,  యీ
బాగ్రాహస్మిణమడు  ఎకంత  చకక్కుగా  బలసిన
మేకపోతమనమ  తీసమక  పోతమనాడ్నాడో
చసూడకండ.  ఒక  బకంగారమ  నాణకం  ఇచిచ
కొకందమనాడ్నా  మనక ఇటల్లి  కొక్రొవిర్వాన  పోతమ
దరకదమ.  ఈ  బాగ్రాహస్మిణమడని  మోసకం  చేసి
దనిడ్నా  ఎలగమైనా  కాజేశమకంట,  ఇక  వారకం
రోజల  వరకూ  మనకం  ఇటసూ  అటసూ
వెతమకక్కునే పని లేకకండ మాకంసకం తికంటసూ
గడపవచమచ"  అని. 

దనికి  మరొకడు  "బాగ్రాహస్మిణమడు
పిశచకంలగా పటమషకొని ఏమారకకండ దని
గొకంతమక  ఉరి  తగ్రాడు  మలేల్లి  కటష
లకక్కుపోతమనాడ్నాడే!  దని  పెనమగమలటక
ఊరోల్లి  దమమస్మికంత  ఎటల్లి  రేగమతమనడ్నాద
చసూడకండ.  పటషపగట  పూట,  నడరోడుడ్డన-

మన కం  వాడ  కళమళ  కపిప్ప  దనిడ్నా  లేవనతమత్తక

పోయేదటల్లిగ?  ఇకంతమకంద  కళమళ
కపప్పగలమా?  వీలమకాదమ-  వదలయల్యాకండ.

రాజభటమలమ కూడ దమడుడ్డ కరవలమ పటమషకొని
నగరకంల  అకంతట  తిరమగమతమనాడ్నారమ.
'దకంగలమ'  అని పటమషకపోయి మన కోపిషిష
రాజ ఎదమట నిలబెటషరకంట,  ఘోర శిక్షలక
గమరవార్వాలస్సవసమత్తకంద.  దవుడు  మనక
ఇచిచనదనిడ్నా  తికంటసూ  సమఖకంగా  ఉకండక,

కొక్రొవెర్వాకిక్కు, చేయరాని పనమలమ చేసేత్త మనకందరికి
ఒకేసారి  చమకక్కులమ  కనిపిసాత్తయి.  వహృధా
పవయాసవదమద్ద.  దని వలల్లి మనక అవమానకం
కలమగమతమకంద  తపప్ప,  మన  కోరిక  మాతద్రికం
నరవేరదమ.  నా  మాట  విని  వీడని
వదలయల్యాకండ" అనాడ్నాడు. 

చినడ్నానాట నమకండే మోసపు పనమలమ చేసి చేసి
రాటమ  దల  పోయిన మమసలదకంగ  ఒకడు
వీడ  మాటలక  పకపకా  నవిర్వా-"ఒరే!  నీక
అనమభవకం  లేక  పిరికి  మాటలమ
మాటల్లిడుతమనాడ్నావు గానీ, నిజకంగా నాలకంట
వాడు  తలచమకకంట  ఇకంత  చినడ్నా  పని
సాధకంచటకం ఎకంత  ?!  మసూడు కళమళనడ్నా ఆ
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పరమశివుడని  కూడ  మోసకం  చేసి  నా
కోరికనమ  యీడేరమచకోగల  శకిత్త  నాకనడ్నాద.

చసూసమత్తకండు.  మీరకంత చసూసమత్తకండగానే,  నా
శకిత్త  చేత,  యీ  మేకనమ  కకక్కునమ  చేసి
తీసమకవసాత్తనమ-  మీ  కోరిక  తీరేటమల్లి  దని
మాకంసకంతో మీకకందరికీ వికందమ చేసాత్తనమ;  మీ
చేత  'శహబాష'  అనిపికంచమకకంటనమ.
మొసలని మోసగికంచే కద, కోతి తన పాగ్రాణకం
కాపాడుకనడ్నాద?!  మమకందమ  మీక ఆ  కథ
చెబమతనమ వినకండ- అని ఇల చెపప్పసాగాడు:

కోతి-మొసల 
పశిచమ  సమమదద్రి  తీరాన  ఉనడ్నా  అడవిల
'బలవరరనమడు'  అనే  మమసల  కోతి  ఒకట
నివసిససూత్తకండేద. మమసల తనకం వలల్లి దని శకిత్త
సనడ్నాగిలేల్లిసరికి,  దయాదమలమ  దని
ఆసమత్తలననిడ్నాకంటనీ దచమకొని, దనిడ్నా వెళళగొటష
అడవుల  పాలమ  చేశరమ.  బలవరరనకం
అడవులల్లి  అకంతట  తిరిగి-  తిరిగి  చివరికి
'తపతి'  నద ఒడుడ్డన పళళతో నికండన గొపప్ప
మేడ చెటమషనొకదనిడ్నా ఆశవయికంచమకనడ్నాద. ఆ
పళళనే తికంటసూ కాలకం గడుపు కొసమత్తనడ్నాద. 

ఇటల్లి  కేవలకం  పళమళ  మాతద్రికం  తికంటసూ
జీవిసమత్తనడ్నా కోతి ఆ మేడ చెటమష మీద సమఖకంగా
చాలకాలకం  ఉనడ్నాద.  ఒక  రోజన  పకండుల్లి
తికంటసూకంట  ఒక  మేడ  పకండు  దని
చేతిలకంచి  జారి,  కివకంద  ఉనడ్నా  నీళళల  పడ
'బమడుకంగమ'మకంటసూ  మమనిగికంద.  కోతి
చెవులక ఆ శబద్దకం చాల నచిచకంద.  తనల
ఉనడ్నా కోతి పవవహృతిత్త బయటపడగా, బలవరరనకం
ఒకదని  తరార్వాత  మరొక  మేడ  పకండునమ
వరసగా నీళళలకి విసిరి,  ఆ శబద్దకం వినటకం,

కేరికంతలమ కొటషడకం మదలటషకంద. 

సరిగాగ్గ ఆ సమయానికే చెటమష కివకందకి వచిచ,

బమరదల వచిచ పడుకొని ఉనడ్నాద, "కద్రికచకం"
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అనే ఒక  మొసల.  కోతి విసిరిన పకండొకట
నేరమగా దని నోటల్లినే పడకంద. అద పకండుని
చపప్పరికంచి,  రమచి మరిగికంద.  అటమపెమైన  అద
నీళళలకి  పోయి,  కోతి  విసమరమతమనడ్నా
పకండునలల్లి పటమషకొని నాలమక దమరద తీరేటమల్లి
మలల్లి  మలల్లిగా  చపప్పరికంచమకకంటసూ  తిన-

సాగికంద. 

అల   పళళమీద  ఆశ  కొదద్ద  అద  కోతితో
సేడ్నాహకం  చేసి,  ఇలసూల్లి-వాకిలీ  మరిచపోయి,

భారాల్యాబిడడ్డలనమ  వదలేసి,  నలల  కొలద
అకక్కుడే   కాలక్షేపకం  చేయటకం  మదలమ
పెటషకంద. 

ఇక  అకక్కుడ,  దని  ఇకంటల్లి,  కద్రికచకం  భారల్యా
దని కోసకం వేచి చసూస-చసూస, ఇక తళలేక,

భరత్తనమ  తలచమకొని  రాతద్రినక-పగలనక
కళళలకంచి కనీడ్నారమ ధారలమ కటషగా ఏడుససూత్త
ఉకండ,  చివరికొక  సేడ్నాహితమరాలని  పిలచి,

"ఒసే!  నా పాగ్రాణ నాధమడకి ఏమమైకంద,  మరి
ఇకంతకాలకంగా  ఇకంటకి  రాలేదమ.  ఆయన
క్షేమకం  విచారికంచి  కనమకోక్కు;  ఆయన  జాడ
తెలపి  పుణల్యాకం  కటమషకో.  లేకపోతే  నా

పాగ్రాణాలక  నిలమవవు"  అని అనేక విధాలమగా
పాగ్రారిరకంచికంద. 

ఆ చెలకతెత్త కూడ వేగకంగా అనిడ్నా దకక్కులసూ
వెతికి,  చివరికి ఆ మేడ చెటమష కివకంద,  కోతితో
మమచచటలడుతసూ  నవుర్వాలమ  కరిపిసమత్తనడ్నా
మొసల  వీరమడు  కద్రికచానిడ్నా  కనమగొని,   ఆ
సకంగతినే కద్రికచకం భారల్యాక తెలయ జేసికంద-

"తలీల్లి!  నీ  భరత్త   కద్రికచకం  ఒక  ఆడ  కోతి
సావాసకం  మరిగికంద.  ఆ  మమరిపెకంల  అద
ఒళమళ మరచి పోయికంద.  ఇక నీ గోడు-  నీ
పిలల్లిల  గోడు  పటషకంచమకనేటమల్లి  లేదమ  తలీల్లి"
అని,  ఉనడ్నావీ-  లేనివీ  కలప్పకంచి  చెబమతసూ,

గమవడల్లిల నీరమ కవకక్కుకనడ్నాద!

       (...తరార్వాత ఏమమైకంద మళళ చసూదద్దకం!)
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అకందకం 
"శరీరకం అకందకంగా ఉకండటకం అనేద పూరిత్తగా మన చేతమలల్లి ఉకండదమ. కానీ మనసమ పరిశమభద్రికంగా ఉకండటకం
మటమక మన చేతమలల్లినే ఉకంద" అకంటసూ మధమశ రాసిన ఈ కథ మీకూ తెలమసేమో...?

రచన: మధమశ, తమిస్మిద తరగతి, జిలల్లి పరిషత ఉనడ్నాత పాఠశల, పొటసూల్లిరమ, గమకంటసూరమ జిలల్లి. 

అనగనగా ఒక అడవిల చాల జకంతమవులమ
నివిసికంచేవి.  ఒక రోజన చకక్కుని  ఓ  నమల

నలల్లిని  కాకిని  చసూసి   "మితద్రిమా!  నేనకంత
అకందగా  ఉనాడ్నానో  చసూశవా?  అకందరసూ
ననమడ్నా  ఇషషపడతరమ.  కానీ  నమవుర్వా?  ఎటల్లి
ఉనాడ్నావో చసూడు!  నలల్లిగా,  దషిషబొమస్మిలగా?!

అకందమకనే  నినమడ్నా  ఎవరసూ  ఇషషపడనిద!"

అనేసి నవుర్వాకకంటసూ వెళళపోయికంద. 

ఆ మాటలమ విని కాకికి చాల బాధ వేసికంద.

అద గసూటకి  వెళళ,  తన అకందకం గమరికంచే
ఆలచిససూత్త  దగాలమగా  కూరమచనడ్నాద.

అకంతలనే అటమగా వెళమత్తనడ్నా  ఓ చిలమక దనిడ్నా
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చసూసి  ఆగికంద.  "ఏమి  కాకి  బావా!

కలసానా?"  అని  అడగికంద.  ఏద
లకకంల ఉనడ్నా  కాకికి  అసలమ  అదమనడ్నాద
కూడ వినిపికంచలేదమ. 

చిలమక అపుప్పడు కాకి దగగ్గరక వెళళ కూరొచని
"కాకి  బావా!  ఏమి,  దగాలమగా  ఉనాడ్నావు?"

అని అడగికంద. కళళ నీళమళ పెటమషకొని జరిగిన
విషయమకంత  చెపిప్పకంద  కాకి.  అకంత  విని
చిలమక  "కాకి  బావా!  బాధపడక.  నిజానికి
మనకం  చసూసేకందమక  ఎల  ఉకంట  మాతద్రికం
ఏమమనడ్నాద?  ఎల  పవవరిత్తసమత్తనాడ్నాకం  అనడ్నాద
మమఖల్యాకం.  రసూపు  ఏదమైతేనేమి,  మనసమ
మమఖల్యాకం కద.  నీకకంటసూ ఒక రోజ తపప్పక

వసమత్తకంద-  బాధపడక!"  అని దనిడ్నా ఓదరిచ
వెళళపోయికంద. 

అద  అనడ్నాటల్లి  ఒక  రోజన  కాకికి  అవకాశకం
వచిచకంద.  వేటగాడు  ఒకడు  చెటల్లి
మాటమనమకండ నమలకి బాణకం గమరిపెటషడు.

ఆ  సమయానికి  నమల  వెనకిక్కు  తిరిగి
పురివిపుప్పకొని నాటల్యాకం చేయటకంల మమనిగి
ఉనడ్నాద. వేటగాడని చసూడగానే కాకి  నమలని
హెచచరిససూత్త  "మితద్రిమా!  పారిపో!

వేటగాడు!"  అని గటషగా అరవటకం మొదలమ
పెటషకంద.  గబమకక్కున ఈ లకకంలకి వచిచన
నమల  తోక  మమడుచమకొని  వెనకిక్కు  తిరిగి
చసూడకకండ  పారిపోయికంద.  వేటగాడు
దని వెకంట పడడ్డడు.  నమల చెటల్లి  కొమస్మిల
మీదమగా  దసూకక్కుకంటసూ  అతి  కషషకం  మీద
వాడ బారినమకండ తపిప్పకంచమకోగలగికంద. 

తరమవాత ఆ రోజ సాయకంతద్రికం నమల కాకిని
వెతమకక్కుకంటసూ  వచిచ  కహృతజజ్ఞతలమ
చెపుప్పకోవటమే  కాకకండ   తననమ
క్షమికంచమని  అడగికంద.  "ఎకందమక,  ఏకం
తపుప్ప చేశవు?"  అకంద కాకి.  నమల తననమ

11



కొతత్తపలల్లి కథల పుసత్తకకం - 71

ఎగతళ చేసిన  సకంగతి  అసలమ  గమరేత్త  లేదమ
దనికి! 

"ఆ  రోజ  నమవుర్వా  అకందకంగా  లేవని
చమలకనగా  మాటల్లిడనమ  కద,  నీ
మకంచితనానిడ్నా  గమరిత్తకంచలేదమ.  అయినా
నమవుర్వా  దనిడ్నా  మనసమల  పెటమషకోకకండ
ఇవాళల్లి  నా  పాగ్రాణాలనమ  కాపాడవు.  ననమడ్నా
క్షమికంచమ.  శరీరాల అకందకం కకంట మనసమల
అకందమే  గొపప్పదని  నాక  అరరమమైకంద.

ఇకమీద  నేనమ  ఎవర్వారినీ  కికంచపరచనమ"
అనడ్నాద నమల, కాకి చేతమలమ పటమషకొని.  

"ఓ,  అద?!  ఆ రోజన నమవుర్వా అటల్లి  అనే
సరికి చాల బాధేసికంద.  కానీ అపుప్పడు నేనమ
ఏమీ అనలేక,  నాల నేనే ఏడుచకనాడ్నానమ.
ఇకమీద  ఎవర్వారిని  గమరికంచీ  చమలకనగా
మాటల్లిడననాడ్నావుగా!  ఏమీ  పరేల్లిదమ.  ఇపప్పట
నమకండ  మనకం  అకందరకం  ఫవకండస్స"  అకంటసూ
సకంతోషకంగా  చేతినకందకంచికంద  కాకి.  అద
సమయానికి  అకక్కుడకి  వచిచన  చిలమక
సకంతోషకంగా చపప్పటమల్లి కొటషకంద. 

అటమపెమైన  నమల,  కాకి,  చిలమక  అడవిల
కలసి మలసి సకంతోషకంగా జీవికంచాయి. 

12

ఏద ఒకట మారమచ!

దవాకర: నీ జబమబ్బ పూరిత్తగా నయమమైనటమల్లికంద,  ఏమమైనా మకందమలమ మారాచవా?

సమధాకర: లేదమ- డకషరమనమ మారాచ.

కలల పరమగమలమ!

డకషర: నేనమ చెపిప్పనటమల్లి ఆటలమ ఆడుతమనాడ్నావా లేద, అసస్సలమ బరమవు తగగ్గలేదమ ?!

రాజయల్యా: రోజూ కద్రిమకం తపప్పకకండ చదరకంగకం ఆడుతమనాడ్నా డకషరమ గారమ!

అమస్మివరమ?

సమవరర:  మీ అమస్మి ఉకంద, బిటసూష!?
బిటసూష: ఏమో- మా మమీస్మిని అడగి చెబమతనమ ఆగకండ ఆకంట! 

నవుర్వా!
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జామకాయ వవతకం 
రచన: జి. సమసిస్మిత, ఆరవ తరగతి, రాధా ససూక్కుల్ ఆఫ్ లరిడ్నాకంగ, సమతగవకం, అనకంతపురకం 

రకంగాపురకంల యాదయల్యా అనే బిచచగాడు
ఒకడు  ఉకండేవాడు.  పని  చేసి  డబమబ్బ

సకంపాదకంచమకనేకందమక శకిత్త  ఉనాడ్నా,  ఊరికే
అకందరినీ  అడుకొక్కుని  డబమబ్బ
సకంపాదకంచమకనేవాడు  అతనమ.  "కషషపడ
డబమబ్బ  సకంపాదకంచమకోవచమచకద?"  అని
ఎవరమైనా  అతనిని  అడగితే,  "నా  కషషలేవో
నేనమ పడతనమ నీకెకందమక?" అని పొగరమగా
సమాధానమిచేచవాడు. 

ఆ  ఊరిలనే  సౌజనల్యా  అనే  అమాస్మియి
ఉకండేద.  తనమ చాల తెలవెమైనద.  యాదయల్యా
తీరమనమ  గమనికంచిన  సౌజనల్యా,  అతనితో
ఎలగమైనా  మారమప్ప  తేవాలనమకొని,

ఆలచికంచికంద. తనకొక పథకకం తటషకంద. 

ఒకరోజ యాదయల్యా బిక్షాటన చేసమత్తకండగా,
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సౌజనల్యా  అతనిని  పిలచి  "ఒకక్కుసారిగా
ధనవకంతమలమ  కావాలకంట  ఏకం  చెయాల్యాల
నాక  తెలమసమ.  నీక  ఒకక్కుసారిగా
ధనవకంతమడవి  కావాలని  లేద?"  అని
అడగికంద. 

"ఎకందమక  లేదమ?"  అనాడ్నాడు  యాదయల్యా,
కొకంత  తడబడుతసూ.  మరమైతే  "నమవుర్వా
జామకాయ  వవతకం  చేయాల"  చెపిప్పకంద
సౌజనల్యా.  యాదయల్యా  తెలల్లిమొహకం
వేశడు-"జామకాయ వవతమా?! దనిడ్నా ఎల 
చేయాల?" అని. 

"అదమకంత కషషమమైన వవతకం కాదమలే,  నమవుర్వా
సమలభకంగానే  చెయల్యాగలవు.  వవతకం
చెయాల్యాలనమకనేవాళమళ  మమకందమ  ఒక
మసూట  జామకాయలమ  కొనాల.  ఒకోక్కు
జామపకండునమ రకండు రసూపాయలక ఒకక్కు
పెమైసా తగిగ్గకంచకకండ అమాస్మిల.  ఇల వరసగా
పదహేనమ  సారమల్లి  చెయాల్యాల.  ఇల  వచిచన
డబమబ్బలనమ  మితకంగా,  అవసరమమైనకంత
వాడుకోవచమచ  కూడ.  ఇకంకేమి,  మిగిలన
డబమబ్బలనమ  దచమకకంట  సరి.  ఎకంత

డబమబ్బనమ దచమకకంట అకంత ధనవకంతమడవి
అవుతవు  నమవుర్వా!"  చెపిప్పకంద  సౌజనల్యా
ఉతస్సహకంగా. 

యాదయల్యా తన దగగ్గర మసూట
జామకాయలమ  కొనడనికి  డబమబ్బలమ
లేవనాడ్నాడు.   "అయల్యా!  సకంత  డబమబ్బలమ
వాడుకోకపోతే  వవతకం  ఫలకంచద?!

మొదటసారి జామకాయలకోసకం నీ  ఇకంటల్లి
ఉనడ్నా  పెమైసా  పెమైసా  వాడుకకంట  తపప్ప
పవయజన కం ఉకండదమ.  నేనేమీ చెయల్యాలేనమ"
అనడ్నాద సౌజనల్యా. 
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"సరే,  చసూసాత్తనమలే.  ఇకంటల్లి  అకంత వెతికితే
ఒక  మసూటక  సరిపడ  డబమబ్బలమ
దరకక్కుపోవు"  అనాడ్నాడు యాదయల్యా కొకంచె కం
ఆలచికంచి. 

మరమనాడే అతనమ జామకాయల మసూటనమ
కొని,  సౌజనల్యా  చెపిప్పనటమల్లి,  చకక్కుగా
అమమస్మికనాడ్నాడు.  సౌజనల్యా  కూడ  వాళల్లి
అమాస్మి నానడ్నాలచిచన డబమబ్బతో అతని దగగ్గర
కొనిడ్నా  జామకాయలమ  కొనమకక్కునడ్నాద.  అటల్లి
వరసగా  పదహేనమ  రోజల  పాటమ
జామకాయలమ అమాస్మిడు యాదయల్యా.   
వవతకం  అయిపోయాక  చసూసేత్త,  ఆశచరల్యాకం!

యాదయల్యా  దగగ్గర  చాల  డబమబ్బ  ఉనడ్నాద!

అతనమ సౌజనల్యా దగగ్గరక వెళళ,  సకంతోషకంగా
"నీ వలేల్లి నాక ఈ వవతకం గమరికంచి తెలసికంద.

ఇకందమల  కొకంత  డబమబ్బ  నమవుర్వా  తీసమకో!"

అనాడ్నాడు.  సౌజనల్యా  అపుప్పడు  నవుర్వాతసూ
"నిజానికి  జామకాయ  వవతకం  అనేద  ఏద
లేదమ  యాదయాల్యా!  'ఊరికే  అడుకక్కుని
బద్రితమకోక్కువచమచ'  అనే నీ ఆలచనల మారమప్ప
తెచేచకందమకే  ఇల చేశనమ.  కషషపడ పనిచేసి
బద్రితకటకంలని  సకంతోషకం  ఇపుప్పడు  నీ
అనమభవకంలకి  వచిచకంద  కద,  అద  చాలమ
నాక" అనడ్నాద. 

శవమశకిత్తతో  సకంపాదకంచిన  డబమబ్బ  విలమవనమ
రమచి  చసూసిన   యాదయల్యా  ఇక  ఆ
రోజనమకండీ  కషషపడ  పనిచేసి  డబమబ్బలమ
సకంపాదకంచటమే కాదమ;  వాటని పొదమపుగా
వాడుకొని,  చసూసమత్తకండగానే తన వాల్యాపారానిడ్నా
విసత్తరికంచమకనాడ్నాడు. సమఖకంగా జీవికంచాడు.
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సమసల్యా పెదద్దద!

సమబాబ్బరావు: డకషరమ గారసూ! నాక ఈమధల్యా  కళమళ అసస్సలమ కనిపికంచడకం లేదకండ!

శఖర:  అవునకండ- తెలమససూత్తనే ఉకంద.

రవి(సకంతోషకంగా) :  మీరమ మా గొపప్పవారమ డకషరమ గారమ! ఎల కనిపెటషశరకండ?

చకందద్రి: ఎలగకంట, మరి మీరమ వచిచకంద హాసిప్పటల్ కి కాదకండ- దని పవకక్కునమనడ్నా హటల్ కి!
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కషషకం వచిచకంద -సమఖకం తెచిచకంద 
మసూలకం: C.H.కావకంతి, ఇకంటర మీడయట, శకాకళకం. 

ఒక ఊరిల శరార్వా అనే  పిలల్లివాడు ఒకడు
ఉకండేవాడు. వాడు రోజూ బడకి వెళళవాడు;

కానీ  తరగతిల  మాతద్రికం  వాడ  దహృషషకంత

సినిమాల మీద,  ఆటల మీద,  షికారల్లి  మీద
ఉకండేద.  ఈ  మధల్యా  వీడకి  "ఫవకండస్స
ఫాలయికంగ"  కూడ పెరిగి పోతోకంద-  సార
చెపిప్పకంద కొకంచెకం కూడ బమరవకెకక్కుదమ! 
ఇక  పరీక్షలమ  వసేత్త  వాడ  పనలల్లి-
"ఒరే...ఒరే...చసూపికంచరా!"  అని  తెలవెమైన
పిలల్లిలడ్నా  అడుకోక్కువటకం.  నిజానికి   అకందరసూ
బిద్రిలయకంటస్సనకండ:  కొకందరమ   మకంచిగా
చదమవుకని    "బిద్రిలయకంట"  అనిపికంచమ-
కకంటరమ;  కొకందరమ  వీడల  "జలయి"

అనిపికంచమకకంటరమ. 
అయితే ఇపుప్పడు శరార్వా   చేతిల పుసత్తకాలమ
ఉనాడ్నాయనడ్నా మాటగానీ,    బమరవలకి    ఒకక్కు
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అక్షరకం    కూడ    ఎకక్కుడకం   లేదమ.
మాసాషరపుప్పడూ     డవిల్   లగా
అరమసాత్తడు-  'పెమైకెదగకండగ్రా'  అకంటడు.

"నేనికంకా   ఎకంత   ఎదగాల,  మా  అమస్మి
అయితే ననమడ్నా 'చెటమషల    పెరిగావు గదరా!'

అకంటమకంద.  అసలమ    చదమవెకందమక?

నాకయితే   పుసత్తకకం    చేతిలకి రాగానే
నిదద్రి మమకంచమకొసమత్తకంద!" అని  తనల తనమ
అనమకోసాగాడు శరార్వా.  
అలగని  అతనేమీ  గొపప్ప  ధనవకంతమడు
కాదమ.  చాల పదవాడు.   నిజానికి వాళళక
సకంత  ఇలమల్లి  లేదమ-  అదద్ద  ఇకంటల్లి
ఉకంటమనాడ్నారమ;  తలల్లి  ఇకంట  దగగ్గరే  మిషన్
కటమషకని, చినడ్నా టమైలర గా పరమ తెచమచకని,

డబమబ్బలమ  సకంపాదకంచి  జీవనకం  సాగిసమత్తకంద.

తలేల్లిమో ఇల;  కొడుకేమో అల!  తలేల్లిమో
'కొడుకని  బాగా  చదవికంచాల;  మకంచి
ఉదల్యాగకం   రావాల'  అనడ్నా  ధాల్యాసల ఉకంద.

కొడుకేమో జలయిల ఉకంటమనాడ్నాడు. 

పరిసిరతమలనీడ్నా  ఎపుప్పడూ ఒకే లగా ఉకండవు
కద.  ఒక  రోజ  రాతిద్రి  శరార్వాకి,  వాళళమస్మికి

అనడ్నాకం  లేదమ.  ఖాళ   కడుపుతోనే
పడుకోవలసి  వచిచకంద.  అపుప్పడు
ఆలచికంచాడు శరార్వా-  'తన  లకంట వాళమళ
ఎకంత మకంద ఇల తినేకందమక తికండ లేక
అకలతో  పడుకకంటమనాడ్నారో'  అని.  ఆకల
బాధ తెలసచిచకంద-  ఒకక్కు  మన  దశకంలనే
భోజనకం లేక ఆకలతో  పడుకనే  పదవాళమళ
ఇరవెమై  కోటల్లిక  పెమైగా  ఉనాడ్నారమ.  అయినా
పవభమతర్వానికి  పదవారమ  కనిపికంచరమ...  ఈ
వల్యావసర అలకంటద! 

ఆ  నాడు  శరార్వాకి  తెలసచిచకంద-  'విదల్యా
రాకపోవటకం'  అనేద  ఎకంత  దమరదహృషషమో.

"బద్రితకడనికి డబమబ్బలమకండల-  ఆ డబమబ్బలమ
కావాలకంట  విదల్యా  కావాల!  చదమవులమైనా
రావాల; లేకపోతే ఏద ఒక వహృతిత్త విదల్యా అనాడ్నా
రావాల.." 

ఇక  ఆ  రోజ  నమకండ  శరార్వా  షికారమల్లి,
సినిమాలమ,  సేడ్నాహితమలతో ఊరికే  తిరగడకం-

ఇవనీడ్నా  బకంద్  చేశడు.  చకక్కుగా
చదమవుకోవడకం మొదలమ పెటషడు. 

తరగతిల  సార  చెపుప్పతమనడ్నా  అకంశలనమ
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మనసమపెటష  వినటకం  మొదలమ  పెటషడు.

పరీక్షలల్లి తన పవతిభని కనబరచసాగాడు. 

ఏ రోజకారోజ పాఠాలనమ పూరిత్తగా  చదవి
నేరమచకనడ్నా తరార్వాతనే నిదద్రిపోవటకం మొదలమ
పెటషడు.  తలల్లి  కూడ వాడలని మారమప్పనమ
గమనికంచికంద.  వాడ  చదమవులల్లి
సాయపడసాగికంద. 

అయితే మరో వెమైపున తలీల్లి కొడుకల జీవనకం
మరికంత  దమరర్భరమమైకంద.  పదరికకం
మమదరికంద.  కొడుకని  చదవికంచే  శకిత్త  లేక

'ఒరే,  చదమవుని  ఆపసి  ఏదమైనా  కూలపని
చెయిల్యారా'  అకంటమకంద  తలల్లి-  "అమాస్మి!
చదమవుని ఆపమనకమాస్మి!  కొనేడ్నాళమళ చకక్కుగా
చదవానకంట,  మకంచి  ఉదల్యాగకం  చేయచమచ.
మన  కషషలనీడ్నా  తీరమతయమాస్మి!  ఆలగా
చదమవుకనే టమైమమల తపప్ప,  మిగత ఖాళ
సమయకంల కథలమ, నాటకలమ, జోకస్స వకంట
రచనలమ  చేసి  'రచయిత'గా  పరమ
తెచమచకకంటనమ.  నా రచనలడ్నా  పుసత్తకాలమగా
మమదద్రికంచేవాళమళ  ఇచేచ  డబమబ్బతో
చదమవుకకంటనమాస్మి!  నా  మాటనమ
కాదనక" అకంటడు కొడుక. 

ఈ   రోజలల్లి పవతీద అమమస్మితమనాడ్నాడకండీ, ఈ
మానవుడు!  నీళళ  దగగ్గర  నమకంచి  పవతీద
అమమస్మితమనాడ్నాడు.  వాడు  ఏదమైనా
అమమస్మితడు- చివరక పలేచ గాలని కూడ..

చదమవునే అమమస్మితమనాడ్నాడు కద పవసమత్తతకం?!

ఇక  రాబోయే  కాలకంల  ఆనాట  పుసత్తకాలల్లి
చెపప్ప  పవతీ  అక్షరానీడ్నా  అమమస్మికకంటడు.

అవసరమమైతే  ససూరమల్యాడడ్నా  కూడ  ఎవడకో
అమేస్మిసాత్తడు:  "ఏయ...!  ససూరమల్యాడడ్నా  నేనమ
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కొనాడ్నానమ.  ససూరమల్యాడు  నావాడు.  ససూరమల్యాడ
నమకండ  వచేచ  వెలమగమ  నాద.  దనికి  ఫమైన్
కటమష" అకంటడు. 

వాడకి వాల్యాపారమే... వాల్యాపారకం. అద తపప్ప
మరికంకేద లేదమ.  అయినా  'మనకెకందమకలే,

పవజలకి  లేనిద  మనకెకందమక?'  అని
అనమకకంట  ఇక  పశమవుక,  మనిషికి
తేడయే లేదమ! 

అటమపెమైన శరార్వా చదమవులమ బాగా చదవాడు.

రకరకాల  పరీక్షలమ  రాసి,   డకషరయాల్యాడు.

మరో  వెమైపున  అతనమ  గొపప్ప  మానవతర్వా కం
ఉనడ్నా   రచయితగా  కూడ  పరమ
తెచమచకనాడ్నాడు. 

డకషర-రచయిత!  ఎల ఉకండన శరార్వా,  ఎల
అయాల్యాడో చసూశరమగా?  సమఖకం కావాలకంట
మమకందమ  కషషనిడ్నా  అనమభవికంచాలస్సకంద,

తపప్పదమ.  కషషకం  సమఖానికి  తళకంచెవి
లకంటద. 

అకందమకని,  నేనమ  మీక  చెపప్పదమకంట,

తలల్లిదకండువలమ మనక చెపప్ప పవతీ విషయానిడ్నా
అరరకం  చేసమకోవాల.  'ఎకందమకికంత  నస?'

అనమకోకూడదమ.  శరార్వా  చివరక  తన  తలల్లి
కనడ్నా కలలడ్నా పూరిత్త చేశడు- కొడుకకంట అల
ఉకండల! 

మరి మీరమ ఎల ఉకండలనమకకంటమనాడ్నారమ.
డకషరమ  శరార్వాలగానా,  లేకపోతే
తిరమగమబోతమ వెధవగానా? నిరరయకం  మీద!
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కిడడ్నాప 
"సేడ్నాహకం  శశర్వాతకం కాని డబమబ్బ కాదమ" అకంటసూ పవన్ కలల్యాణ ఈ కిడడ్నాప కథ రాసి పకంపాడు. ఇద అనిడ్నా
కిడడ్నాప కథలల్లిగే ఉకంద, కానీ కథనకం బాగమకంద- ఇదగో, చసూడకండ.. 

రచన: ఇ. వెకంకట పవన్ కలల్యాణ, తమిస్మిద జాసిస్మిన్, అరవికంద ససూక్కుల్, కకంచనపలల్లి, గమకంటసూరమ జిలల్లి. 

పవన్,  వాడ సేడ్నాహితమలమ మమగమగ్గరమ-  రోహిత,

సమనీల్,  రవి-  నలమగమరసూ బసాషపుల నిలబడ
ఉనాడ్నారమ.  అకందరసూ  బసమస్స  కోసకం  ఎదమరమ
చసూసమత్తనాడ్నారమ: 
అకంతల  అకసాస్మితమత్తగా  పవకక్కు  సకందమలకంచి
కారమ ఒకట- వేగకంగా  వచిచ, పవన్ మమకందమ
నిలబడకంద.  అద అకంత దగగ్గరగా వసమత్తకందని
ఊహికంచని  పవన్  తసూల  ఒకక్కు  అడుగమ
వెనకిక్కు వేసాడు-

అకంతలనే  హఠాతమత్తగా  ఇదద్దరమ మనమషమలమ
కారమలకంచి  దగారమ  గబగబా.  ఏకం

జరమగమతోకంద  తెలసే  లప  పవన్ నమ
పటమషకొని కారమలకి నటషరమ! పవకక్కునే నిలబడ
ఉనడ్నా  రోహిత వాళల్లినమ  అడుడ్డకనాడ్నాడు;  కానీ
వాడకకంట చాల బలకంగా ఉనాడ్నారమ కద,  ఆ
యిదద్దరసూ  వాడని  పవకక్కుక తోసి పడేసారమ.
పవన్ నమ  కారమ  లపలకి  నటషన  మరమక్షణకం
గసూకండలమ  ఇదద్దరసూ  కారమలకి  ఎకాక్కురమ;
కారమ మమకందమక దసూసమకపోయికంద! 

పవన్  సేడ్నాహితమలమ  మమగమగ్గరసూ  హాహా  మని
అరమససూత్త  కారమ  వెకంట పడడ్డరమ.  కానీ ఎకంత
దసూరమని  పరమగతమత్తతరమ?  వాళమళ
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చసూసమత్తకండగానే కారమ కనమమరమగయిల్యాకంద. 

ఇక కారమ లపల,  పవన్  గసూకండలదద్దరితోట
పెనమగమలడేకందమక  పవయతిడ్నాకంచాడు.

అయితే నాలమగమ బలమమైన చేతమలమ వాడని
నొకిక్కు పెటష  ఉకంచాయి.  వాడు కదలన కొదద్ద
అవి  వాడని  మరికంత  బలకంగా  ఒతత్తయి.

దకంతో వాడు బమదద్ధ తెచమచకనడ్నాటమల్లి కదలక
మదలక ఉకండపోయాడు. 

అయినా వాడ  బమరవ  మటమక చమరమకగా
పనిచేయసాగికంద:  "వీళమళ  ఎవరమ?  తననే
ఎకందమక పటమషకనాడ్నారమ?  ఎకక్కుడకి తీసమక
వెళమత్తనాడ్నారమ? ఎకందమక?.." 

రామమ  పవకక్కున  ఉనడ్నా  కిటకీ  తెరచే  ఉనడ్నాద.

దని గమకండ చలల్లిట గాల వసత్తకంద.  రామమ
మలల్లిగా తన పుసత్తకకం ఒక దనిడ్నా కిటకీలకంచి
బయటకి జారవిడచాడు. 

"కాల్యా బోలత్త హెమై లడకే కా బాప?"  అడగాడు
కారమ డమైడ్రైవరమ. 
"కాల్యా  కరేగా,  పచాస్  లఖ్  లకర  దదగా"

ఇకిలకంచాడు ఒక గసూకండ. 

"ఔర కఛ్ కర భీ నహీ పాయేగా"  పెదద్దగా
నవార్వాడు మరొకడు. 

పవన్ క  హికంద  రాదనమకొని  వాళమళ
మమగమగ్గరసూ  ఆ  భాషల
మాటల్లిడుకకంటమనాడ్నారమ. 

కానీ  పవన్ క హికంద వచమచ- వాళళ మాటలమ
అరరకం  అవుతమనాడ్నాయి  వాడకి.  ఎకక్కువ
భాషలమ నేరమచకకంట ఎనిడ్నా పవయజనాల..!

పవన్  మలల్లిగా  మరో  పుసత్తకానిడ్నా  బయటకి
జారవిడచాడు.. 
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పవన్  వాళళ  నానడ్నా  ఆ  ఊళళ  పరమనడ్నా
పారిశగ్రామిక వేతత్త. వీళమళ పవన్ ని కిడడ్నాప చేసి,

వాళళ  నానడ్నాని  యాభమై  లక్షల  రసూపాయలమ
ఇమస్మిని అడుగమతరనడ్నామాట! 

పవన్ తన దగగ్గరమనడ్నా వసమత్తవులడ్నా,  పుసత్తకాలనమ
ఒకక్కుటొకక్కుటగా  బయటకి  జార  విడుససూత్త
వచాచడు.  అతని దగగ్గరమనడ్నా చివరి వసమత్తవునమ
బయట  పడేసాక  కొకంత  సేపటకి  కారమ
ఆగికంద. 

"బాకంధ్ ద లడకేకో.  ఉసాక్కు బాప ఆనే తక
ఉసక్కు కఛ్ నహీ దనా" అనాడ్నాడొకడు. 

మరొకడు  పవన్ నమ  బయటకి  లగాడు.

పవన్  చమటసూష  కలయ  చసూశడు-

అకక్కుడకంత నిరర్జనకంగాఉకంద.  చమటమష  పవకక్కుల
వేరే ఇళళమీ ఉనడ్నాటమల్లి లేదమ. కారమ ఓ ఒకంటరి
ఇకంట మమకందమ ఆగి ఉనడ్నాద. 

గసూకండలమ  మమగమగ్గరసూ  కలసి  పవన్ నమ  ఆ
ఇకంటల్లికి లకెక్కుళళరమ. అకక్కుడ ఒక సత్తకంభానికి
కటషశరమ  వాడని.  అటమపెమైన  గసూకండలమ
మమగమగ్గరసూ  హికందలనే  మాటల్లిడుకకంటసూ
గదకి తళకం పెటష బయటకి వెళళపోయారమ. 

పవన్  కొకంతసేపు  పెనమగమలడడు.  కానీ
దకంగలమ  వాడ  కాళమళ  చేతమలమ  కటషసి
ఉనాడ్నారమ-  ఏమీ  పెదద్ద  పవయజనకం
లేకపోయికంద. 

ఒక గకంట-రకండు గకంటలమ గడచేసరికి ఇకంట
బయట శబద్దకం అయిల్యాకంద. "పవన్..  పవన్.."

అని అరమపులమ వినబడడ్డయి. 

ఎవరో  పవన్  ఉనడ్నా  గద  తళకం  పగలగొటష
లనికి  వచాచరమ-  పోలీసమలమ!  వాళల్లి  వెనకనే
రోహిత, సమనీల్, రవి! 

"తకందరగానే  కనమకక్కునాడ్నారే!"  నవార్వాడు
పవన్. 

"తెలవకంట  నీదరా!  పుసత్తకాలమ  పడేయటకం
చాల  గొపప్ప  ఐడయా!"  మచమచకనాడ్నారమ
మితమవలమ  మమగమగ్గరసూ,  పవన్  మీదకి  దసూకి
వాడ కటమల్లి విపప్పససూత్త. 
"చాలమ చాలమ. ఇపుప్పడకంక శబద్దకం చెయల్యాకకండ.

దకంగలమ ఏ క్షణానమైడ్నానా వచేచసాత్తరమ. మీరమ ఈ 
గదలనే ఓ  మసూలగా కూరొచని ఉకండకండ,

కదలకకండ"  అనాడ్నారమ  పోలీసమలమ  కూడ
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నవుర్వాతసూ,  ఇకంటల్లి  అనిడ్నా  పవకక్కుల
దకక్కుకంటసూ. 

కొకంత సేపు గడచికంద. కొకంతసేపటకి పవన్ నమ
పటమషకనడ్నా  గసూకండల  గొకంతమలమ
వినబడడ్డయి.  

ఇకంట తలమపులమ చసూడగానే వాళల్లిక ఏద
అనమమానకం  వచిచనటమల్లినడ్నాద-  మాటలమ
ఆగిపోయాయి.  పోలీసమలమ  తమపాకలమ

సరమద్దకొని నిలబడడ్డరమ అనిడ్నా పవకక్కుల.  వాళమళ
తలమపులమ  తీసమకొని  లపలకి  అడుగమ
పెటషగానే  అనిడ్నా  వెమైపులనమకండీ
చమటమషమమటషశరమ వాళళని! 

అటల్లి  ఓ  అకంతరాగ్రాషషడ్రై  దకంగల  మమఠా ఒకట
పోలీసమల  చేత  చికిక్కుకంద.  ఎకంతో  కాలకంగా
వెతమకతమనడ్నా మమఠా దరికినకందమక పోలీసమ
అధకారమలమ  చాల సకంతోషపడడ్డరమ.  పిలల్లిలడ్నా
బలే  మచమచకనాడ్నారమ.  కిడడ్నాపరల్లినమ
విచారికంచి,  వాళమల్లి  అకంతక  మమకందమ
ఎతమత్తకెళళన  పిలల్లిల  వివరాలనసూ సేకరికంచారమ
పోలీసమలమ.  అటల్లి ఇకంకా చాలమకంద పిలల్లిలడ్నా
రకకంచిన వాళళయాల్యారమ పవన్  బహృకందకం. 

ఆ ఏడద పిలల్లిలమ నలమగమరికీ సాహస బాలమర
మడళమళ అకందయి. 
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మా నాయనే!

తకండద్రి:  గణితకంల ఎనిడ్నా లకక్కులమ ఇచాచరమరా, చికంటసూ?

కొడుక: ఐదమ ఇచాచరమ నానాడ్నా!
తకండద్రి:  ఐదనా! వెరీ గమడ! మరి అకందమల ఎనిడ్నా చేశవు?

కొడుక: మొదట మసూడు, చివరి రకండు తపప్ప అనీడ్నా చేసేశ నానడ్నాగారమ!

నవుర్వా!
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పరీక్షహాలమల  ..
పరీక్షలే ఒక కషషకం అకంట, ఇక ఆపెమైన కోతి ఒకట ! ఆలచికంచి చసూడకండ ఎల ఉకంటమకంద ! 
రచన: యస్. పవపిత్త , 9 వ తరగతి, ( బడ పరమ రాయటకం మరిచపోయికంద :(  )

ఇవాళళ సాకంఘిక శసత్తడ్రైకం  పరీక్ష. 

"అయల్యా!  నాక  చాల  భయకంగా  ఉకంద-

ఎల  రాసాత్తనో,  ఏమిట!  పాసమ  కూడ
అవుతనో లేద?!.. నాక చదమవు తపప్ప, వేరే
ఆలచనలనీడ్నా వసమత్తనాడ్నాయి..  అయల్యా!  ఇకంకా
ఐదమ నిమిషలే మిగిలయి..  చదవినవి ఏవీ
గమరమత్తక  రావటకం  లేదమ  ఏకంట,  నాక?!

అయల్యా, దవుడ! ననమడ్నా కాపాడు. ఈ పరీక్ష
ఎలగమైనా  పాస్  అయేల్యాటమల్లి  చెయ,  నేనమ
పాసయితే నీ గమడకి వచిచ, మసూడో-నాలమగో
కొబబ్బరమ కాయలమ కొడతనమ" అనమకకంటసూ
నేనమ  బడని  చేరమకనేసరికి  'ఫ-ఊ-ఊ'

మకంటసూ  విజిల్  వేశరమ.  పరీక్ష  హాలమ
ఎకక్కుడుకంద, ఏమో. ఇకంకా చసూసమకోనే లేదమ
నేనమ. టచర గారమ తిడుతమనాడ్నారమ అకందరినీ-

"తర్వారగా వెళళకండ!"అని కసమరమతమనాడ్నారమ- 
"హమస్మియల్యా!  దరికికంద.  ఒకక్కు  గకంతమల
హాలమనమ  చేరమకనాడ్నానమ.  కకంగారమ
కకంగారమగా  నా  నకంబరమ  వెతమకొక్కుని
కూరమచనాడ్నానమ.  కూరొచని తీరమబడగా ఊపిరి
పలమచకనాడ్నానో , లేద- పవశడ్నా పతద్రికం ఇచేచసారమ.
35 పవశడ్నాలక, 22  సమాధానాలమ ఇవార్వాలట!

మొదట పవశడ్నా  ఇకంత కషషకంగా ఉకంద..  ఇకంక
మిగిలన పవశడ్నాలక జవాబమలమ ఎటల్లినో..?! 
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అకంతల ఒక విచితద్రికం జరిగికంద- కిటకీ దగగ్గరికి
ఓ కోతి వచిచకంద! 

ఇకంక  నా మనసమ  పరీక్షమీద నమకండ  దని
మీదకి  పోయికంద.  నేనమ  కోతినే
చసూసమత్తనాడ్నానమ.  అద  అకక్కుడే  కొకంతసేపు
కూరొచని, అటమపెమైన ఇటసూ-అటసూ తిరిగికంద.

చివరికి  కిటకీలకి  చెయిల్యా  వేసికంద.  కిటకీ
పవకక్కునే  కూరొచని  పరీక్ష  రాసమత్తనడ్నా  ఒక
అబాబ్బయి  చేతిలకంచి  గబమకక్కున  పెనమడ్నా
లకక్కునడ్నాద!  వాడు 'ఓ..హేయ!'  అని అరిచి
కివకంద పడపోయాడు. 

మిగిలన పిలల్లిలకంత వాడకేసి చసూసి,  తరార్వాత
కోతి కేసి చసూశరమ. హాలల్లి ఉనడ్నా అయల్యావారమ
ఆ  పిలల్లిడ  దగగ్గరికి  పరమగతత్తరమ.  నేనమ
మటమక  కోతినే  గమనిసమత్తనాడ్నానమ..  దని
మమఖకం చసూసేత్త  నవొర్వాసత్తకంద నాక.  అయితే
హాలల్లి  ఇకంక  గకందరగోళకం  మొదలమైకంద:

పిలల్లిలకంత  దనేడ్నా  చసూససూత్త
దడపడపోతమనాడ్నారమ! 
పరీక్ష  రాసేకందమక  వచిచన  పిలల్లిలమ
చాలమకంద  కాల్యారేజీలమ  తెచమచకొనాడ్నారమ.

ఏవేవో తికండ పదరారలమ,  పకండుల్లి తెచమచకొని,

ఆ  సామానమనకంత   గదల  ఓ  మసూలన,

తలమపు పవకక్కుగా పెటమషకనాడ్నారమ. 

కిటకీ దగగ్గరనమకండ బయలమదరిన కోతి
ఇపుప్పడు ఆ కాల్యారేజీల దగగ్గరికి  చేరమకనడ్నాద.

వాట  పవకక్కునే  కూరొచని,  మా  అకందరికేస
చసూడటకం  మొదలటషకంద.  నేనమ  దనికేసి
చేతమలసూపి  'హుష.."  అనాడ్నానమ.  కోతి
గబమకక్కున  నావెమైపు  తిరిగి  పళమళ  చసూపిససూత్త
'గమరవ.."  మనడ్నాద.  ఇకంక  నేనమ  ఏమీ
అనకకండ  మకంచి  పిలల్లివాడల
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అయిపోయానమ. 
అకంతల  కోతి  మలల్లిగా  వెనకిక్కు  పోయికంద.

అకందరి  చసూపులసూ  ఇపుప్పడు  దనిమీద.

అకంతల అద ఒకక్కుసారిగా కిటకీల నమకండ
లపలకి  దసూకికంద!  అకందరసూ  భయపడ
గకందరగోళకంగా లేచారమ.  కోతి తరగతి గద
అకంత తిరమగటకం మొదలటషకంద.  కూరొచని
ఎవరమ  రాసమత్తకంట  వాళళ  దగగ్గరికి  పోవటకం
మొదలటషకంద.  చివరికి అకందరసూ తమ తమ
సారనాలల్లి నమకంచి కదల ఒక మసూలకి రావలసి
వచిచకంద! 

ఒకసారి  'అకందరసూ  కదలరమ'  అనిపికంచిన
తరార్వాత, కోతి మళళ ఓసారి కాల్యారేజీల దగగ్గరికి
చేరమకనడ్నాద.  ఇపుప్పడద  వాటని  అనిడ్నాకంటనీ
లగి  పడేయటకం  మొదలమ  పెటషకంద.

బమటషలల  ఆపిల్,  అరట,  జామ  పకండుల్లి
ఏవేవో  దరికాయి  దనికి.  అనిడ్నాటనీ  కొరికి
కొరికి పెటషకంద కొకంతసేపు. 

నాకికంక  కోతి  మోజ  తీరిపోయికంద.  పరీక్ష
గమరొత్తచిచకంద.  నిజకంగానే  పరీక్ష  సమయకం
గడచిపోతమనడ్నాద.  ఎటల్లిగసూ  నేనమ  అకంతగా

ఏమీ రాయలేదమ: కోతిని తర్వారగా బయటక
పకంపయాల-  లేకపోతే  అసలమ  ఏమీ
రాయలేనమ.  దనిడ్నా  ఎలగో  ఒకలగా
తరిమేయాలస్సకంద.. 

ఈ ఆలచన రాగానే నా చేతమలమ వాటకంతట
అవే అకక్కుడ ఉనడ్నా  మాల్యాపు పాయికంటరమనమ
పటమషకనాడ్నాయి.  కోతి  గబమకక్కున  నావెమైపు
తిరిగి పళమళ నసూరి,  ఒకక్కుసారిగా నా మీదకి
దసూకికంద.  నేనమ  లేచి,  తలమపులకంచి
బయటకి పరమగమ పెటషనమ బమలల్లిటమష మాదరి.
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కోతి కూడ అకంతే వేగకంగా నావెకంట పడకంద!

కోతినమకండ  తపిప్పకంచమకనేకందమక  బయటకి
పరమగతత్తనమైతే  పరమగతత్తనమ  గానీ,  అద  నా
వెకంట  పడుతమకందని  ఊహికంచలేదమ  నేనమ.
తీరా వెకంట పడడ్డక నాక అకంతమలేని భయకం
వేసికంద.  వెనకిక్కు  వదద్దమని  చసూసేత్త  హాలమ
తలమపులమ  వేసి  ఉనాడ్నాయి!  ఒకసారి  కోతి
బయటకి  వెళల్లిగానే  పరీక్ష  హాలమలని
అయల్యావారమ  గద  తలమపులమ
వేయికంచేశరనడ్నామాట! 

నేనమ ఆ కోతిని  నా వెకంట అటసూ ఇటసూ
తిపప్ప  గలగినకంత  తిపాప్పనమ.  ఇకంక
అలసిపోతమనాడ్నాననేకంతల  నాక  మా  పరీక్ష
హాలమ కిటకీ కనబడకంద:  అద ఇకంకా తెరిచే

ఉనడ్నాద!  నేనమ  ఇకంక  ఏమీ ఆలచికంచలేదమ-
ఒకక్కుసారిగా కిటకీ లకంచి గదలకి దసూకేసి,

వెకంటనే కిటకీ తలమపు మసూసేశనమ! 
హాలల్లి  ఉనడ్నావాళల్లికంత  చపప్పటమల్లి  కొటష  ననమడ్నా
మచమచకనాడ్నారమ.  అయల్యావారమ కూడ నాకేసి
నవుర్వాతసూ  చసూశరమ.  ఇకంక  అపుప్పడు
వగరమససూత్త పరీక్ష రాసేకందమక కూరమచనాడ్నానమ.
ఇకంకా  ఒకక్కు  గకంట  సమయకం  మిగిల
ఉనడ్నాదమో  మరి-  కానీ  ఆశచరల్యాకం,  నాక
మటమక  అనిడ్నా  పవశడ్నాలకూ  జవాబమలమ
గమరమత్తకొచేచశయి!  ఏనాడూ  రాయనకంత
బాగా  రాసేశనమ,  సాకంఘిక  పరీక్ష!  మరి
నాక ఆ పరీక్షల ఎనిడ్నా మారమక్కులొచాచయ
తెలమసా?  87!  కోతి చేసిన  మేలకంట  ఇద,

మరి!
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మదడుక మేత సమాధానాలమ

       1. బాటల్(ససా)

       2. దపకం
       3. మదద్దల
       4. కొవొర్వాతిత్త

కకక్కుకాటమక చెపుప్పదబబ్బ!

కోపిషిష భరత్త: ఇద మనమషమలమ తినే తికండ కాదమ.

కోపిషిష భారల్యా: అకందమకేగా మీక పెటషకంద.

బిచచగాడు: అమాస్మి! బిచచకం తలీల్లి.
ఇలల్లిలమ: అకక్కుడ పెటష వెళమళ బాబసూ!

నవిర్వాతే నవర్వాకండ
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వేటగాడ శవయాతద్రి
కథ రాయమని కొతత్తపలల్లి-70 ల ఇచిచన ఈ బొమస్మి గమరొత్తచిచకంద? దనికి సరిపోయేటమల్లి కథ రాసి పకంపికంద
శరార్వాణి- చదవకండ. ఇకంతకకంట మకంచి కథ మీరేమనాడ్నా రాసాత్తరేమో, రాసి పకంపకండ తర్వారగా !
రచన :  S. V. అననల్యా శరార్వాణి, ఆరవ తరగతి, సర. సి. ఆర. పబిల్లిక ససూక్కుల్, ఏలసూరమ. 

అనగనగా ఒక అడవి ఉకండేద.  ఆ అడవిల
ఎనోడ్నా  చెటమల్లి,  మొకక్కులమ,  రకరకాల
జకంతమవులమ,  పక్షులమ  ఉకండేవి.  ఆ
జకంతమవులమ,  పక్షులమ  అనీడ్నా  కూడ  చాల
కలసి మలసి ఉకండేవి.  వాట సేడ్నాహకం గమరికంచి
తెలసిన  ఊరి  వాళ ల్లివరసూ  ఆ  అడవి  జోలకి
పోయేవాళమళ కాదమ.
అయితే  ఒకరోజన   సాకంబయల్యా  అనే

వేటగాడు  ఒకడు  పొరమగసూరమ  నమకండ
వచాచడు.  జకంతమవులనమ  వెతమకక్కుకంటసూ
తిరమగమతమనడ్నా  అతనికి  అకసాస్మితమత్తగా  ఒక
జికంక కనిపికంచికంద.  వెకంటనే విలమల్లి ఎకక్కుపెటష
దనిడ్నా  కొటషబోయాడు  వాడు.  అయితే
అకంతలనే  ఎకక్కుడనమకంచి  వచిచకంద,   ఒక
పామమ అతనిని చటమకక్కున కాటమ వేసికంద!

దకంతో  సాకంబయల్యా  కాసాత్త  నమరగలమ
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కకక్కుకకంటసూ  కివకంద  పడ చనిపోయాడు.

అద చసూసిన మిగత జకంతమవులమ,  పక్షులమ
చాల  సకంతోషపడడ్డయి.  అవనీడ్నా  పామమకి
కహృతజజ్ఞతలమ చెపుప్పకొని, సనాస్మినకం చేసాయి. 

అయితే వేటగాడ  శవకం ఇకంకా అకక్కుడే పడ
ఉనడ్నాద. దనినికండ విషకం ఉనడ్నాదయ- దనిడ్నా
వేరే  ఏ  జకంతమవూ  పొరపాటమన  కూడ
తినకూడదమ!  మరేకం  చేయాల..?  చివరికి
నకక్కు  అనడ్నాద,  "మితమవలరా !  మనమషమలమ
శవాలనమ  ఊరేగికంచి,  పూడచపెడతరమ-
తెలమసమ కద?!  మనకం కూడ వీడ శరీరానిడ్నా
అల చెయాల్యాల" అని. 

జకంతమవులనీడ్నా సరేననాడ్నాయి. " కానీ శవయాతద్రి
కోసకం  పలల్లికీ  లేద,  మన  దగగ్గర?!"

అనమమానకం వల్యాకత్తకం చేసికంద ఎలమగమబకంట.

కకందలమ  అనడ్నాద-  "అద  పెదద్ద  సమసల్యా
కాదమలకండ.  వడద్రికంగి పిటషనమ అడగి చెకక్కునమ
కొయల్యామకందకం.  చెద పురమగమలసూ,  వడద్రికంగి
పిటష కలసి పలల్లికీని కూడ చేసి పెడతయి.

నినడ్నానే నాకొక మకంచి పటమష బటష దరికికంద.

దనిడ్నా ఆ పలల్లికీకి రకండు వెమైపుల  కటషకందమక

వాడుకకందకం.  ఎలమకలమ,  పకందకొకక్కులసూ
గమకంతనమ  తద్రివిర్వా  పెడతయి.  రేపోసారి
అకందరకం కలసామకంట మజా మజాగా పలల్లికీ
యాతద్రి కానివర్వాచమచ" అని.  

వడద్రికంగి  పిటషక,  చెద  పురమగమలక,

ఎలమకలక పని అపప్పజెపాప్పక,  జకంతమవులనీడ్నా
వేట ఇళళక అవి వెళళపోయాయి. 

మరాడ్నాడు  వేటగాడ  శవయాతద్రి  'ధసూకం-

ధాకం'గా మొదలయిల్యాకంద. నాలమగమ దమపుప్పలమ
నాలమగమవెమైపుల  పలల్లికిని  పటమషకనాడ్నాయి.

కొనిడ్నా  జకంతమవులమ  మమకందమ,  కొనిడ్నా
జకంతమవులమ  వెనకా  ఠీవిగా  నడచాయి.

నకక్కులమ, తోడేళమళ ఊళలమ వేశయి. వేటకవి
బాకాలమ ఊద సకందడ చేశయి.  ఒకవెమైపున
వాటనిడ్నాటకీ  నవుర్వా  వసత్తకంద-  అయినా
నవర్వాకూడదనడ్నాటమల్లి  అనీడ్నా  గకంభీరకంగా
మమఖాలమ  పెటమషకొని  తిరిగాయి.  అటల్లి
వేటగాడ  శవానిడ్నా  అడవి  అకంతట  తిపిప్ప,
చివరికి  పూడేచసి,  అనీడ్నా  హాయిగా
నవుర్వాకనాడ్నాయి.  వేటగాడ  శవయాతద్రి
విజయవకంతమమైకంద!   
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టకంగమడు బిళళ 
ఆకంధద్రిదశకంల ఒకనాడు పిలల్లిలకందరసూ మచాచరమ ఈ కథని.  ఇనేడ్నాళల్లి తరార్వాత కూడ,  ఏకంట విచితద్రికం,  ఈ
పిచిచ కథ ఇకంకా నడుససూత్తనే ఉకంద ! 
కథనకం : యన్. లేహల్యా, మసూడవ తరగతి, M.P.P. ససూక్కుల్, దసరి వీధ, గమతిత్త. 

అనగనగా ఒక ఊళళ ఒక అవర్వా ఉకండేద. అవర్వాక ఒక మనమమడు ఉనాడ్నాడు. వాడ పరమ
బాబమ. బాబమ చాల దమబబ్బగా ఉకండేవాడు. 

కొనేడ్నాళల్లికి  బాబమ  ససూక్కులమకి  వెళళడు.

ససూక్కులల్లి పిలల్లిలకందరికీ  వాడని చసూడగానే
'దమబోబ్బడ పాట'  గమరమత్తకొచిచకంద: 

దమబోబ్బడమాస్మి దమబోబ్బడు 
దమబబ్బ బిసక్కుట తినాడ్నాడు 
ఇకంకా కావాలనాడ్నాడు 
అమస్మిక కోపకం వచిచకంద 
మసూడు గమదమద్దలమ గమదద్దకంద 

అని పాడటకం మొదలమ పెటషరమ. 
బాబమకి ఏడుపొచిచకంద.  ఇకంటకి పరమగతిత్త

అవర్వాక చెపాప్పడు- "వీళల్లికంత ననమడ్నా ఎటల్లి ఏడపిసమత్తనాడ్నారో చసూడు' అనాడ్నాడు. 
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అవర్వాక  మకంతగ్రాలొచమచ.  ఆమ
ఆలచికంచికంద.   ఎవరమైనా  నినమడ్నా
'దమబోబ్బడు'  అనాడ్నారనమకో,  అపుప్పడు
నమవుర్వా  వాళళని  'టకంగమడు  బిళళ'  అని
పిలమవు.  ఇకంక  వాళల్లి  పని  ఏమౌతమకంద
చసూడు అని చెపిప్పకంద. 

ఆ  మరమసట  రోజ  బాబమ  ససూక్కులమకి
వెళళగానే పిలల్లిలమ చాలమకంద 'దమబోబ్బడ-

దమబోబ్బడ'  అనాడ్నారమ  ఎగతళగా.  బాబమ
కోపకంతో పళమళ బిగికంచి "ఈ పిలల్లిలకందరసూ
టకంగమడు  బిళళ"  అనాడ్నాడు.  అనగానే
అకందరసూ మాయపోయారమ! 
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బాబమకి  సకంతోషకం  వేసికంద.  గబగబా
ఇకంటకి  వచిచ  అవర్వాకి  ఈ  సకంగతి
చెపాప్పడు. 

అవర్వా  సకంతోష  పడడ్డద.  'మా  నాయనే,

ఎకంతమకంచి  పని  చేశవు!'  అని
మచమచకనడ్నాద వాడని. 
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అకంతల  బాబమకి  ఆకలమైకంద.  జిలేబి
గమరమత్తకొచిచకంద.  'జిలేబి  కావాల'  అని
అవర్వాని  అడగాడు.  'లేవు  దమబోబ్బడ!

అయిపోయినాయిరా  దమబోబ్బడ!'

అనడ్నాద అవర్వా, అలవాటమగా. 

'దమబోబ్బడు'  అని వినగానే బాబమకి కోపకం
వచేచసికంద.   'ఈ  అవేర్వా   టకంగమడు
బిళళ!'  అనాడ్నాడు  గబమకక్కున.   దకంతో
అవర్వా  కూడ  చటమకక్కున
మాయమమైపోయికంద. 

అకంతల ససూక్కులమ పిలల్లిల తలల్లిదకండువలకంత
వచిచ బాబమ ఇకంట మమకందమ మసూగారమ. 
'ఏమిరా  దమబోబ్బడ!  మా  పిలల్లిలడ్నా  ఎల
మాయకం చేశవురా?  మా పిలల్లిలడ్నా  తిరిగి
రపిప్పకంచరా!' అనాడ్నారమ. 
'దమబోబ్బడు'  అనడ్నా  మాట  వినిపికంచగానే
బాబమకి కోపకం వచేచసికంద. వాళళకేసి చసూసి
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చేతమలమ  తిపుప్పతసూ  'వీళల్లికంత  టకంగమడు  బిళళ'  అనాడ్నాడు.  అకంతే!  వాళల్లికంత
మాయమమైపోయారమ! 
అకంతల  బాబమ  బకంధమవులకంత  వచాచరమ  అకక్కుడకి.  'ఏకంటరా  దమబోబ్బడ!  అవర్వాక
ఏమమైకందరా?'  అనాడ్నారమ.  దమబోబ్బడు  యథాపవకారమే  'ఈ  బకంధమవులకంత  టకంగమడు
బిళళ' అనేశడు. వాళల్లికంత కూడ మాయకం అయిపోయారమ. 
ఇకంక  అపుప్పడు  బాబమ  ఒకక్కుడే
అయిపోయాడు.  వాడకి
తెలసినవాళల్లికంటసూ  ఎవర్వారసూ  లేకకండ
పోయారమ. దకంతో  వాడకి చాల దగమలమ
వేసికంద.  వెళళ  అదద్దకంల  తనని  తనమ
చసూసమకొని ఏడచడు. 

'ఇకంక  నమవుర్వా  ఒకక్కుడవే మిగిలవునాడ్నావు,

ఎకందమక? నమవుర్వా కూడ టకంగమడు బిళళ
అయిపోరాదసూ?'  అనమకనాడ్నాడు.

అకంతే!  మరమక్షణకం  వాడు  కూడ
మాయమమైపోయాడు! 

34

ఓసారి చాలమ!

లత: పినీడ్నా! బాబాయ ఈ మధల్యా అల చికిక్కు పోయారేకంట?

పినిడ్నా: ఏమోనమాస్మి! అకక్కుడకీ రోజకోసారమైతే భోజనకం పెడుతసూనే ఉనాడ్నా మరి!

నవుర్వా!
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పరివరత్తన 
రచన: రాధ మకండువ 

సిరిపురకంల గోవికందమడు అనే యమవకడు
ఉకండేవాడు.   వాడు  చినడ్నాపప్పటనమకండే

దకంగతనాలక అలవాటమపడడ్డడు.   ఎవరికీ
పటమషబడకకండ  ఎకంతో  ఉపాయకంగా
దకంగతనాలమ  చేసేవాడు.   వాడని
పటమషకోవడనికి ఎకంతో మకంద పవయతిడ్నాకంచినా
లభకం  లేకపోయికంద.   ఈ  విషయకం
ఆనోట  ఈనోట  పాగ్రాకి  రాజ  గారికి
తెలసికంద. 

రాజ రకంగనాధమడు దయారద్దడ్రై హహృదయమడు.

ఇలకంట  వారిని  ఎకంతో  మకందని  మకంచి
వారిగా  మారాచడు.  రాజ  గారికి  వీడ
విషయకం తెలసిన మరమనాడే వాడని పటమషక
రమస్మిని  భటమలనమ  పకంపాడు.   భటమలనమ
పకంపుతమనడ్నా  విషయానిడ్నా  మమకందమగానే  ఆ
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ఊరి  పవజలక,  గోవికందమడకీ  తెలసేటమల్లి
చేశడు. 

భటమలమ  ఊళళకి  వచాచరనడ్నా  వారత్త  విని
గోవికందమడు  పారిపోసాగాడు.   పథకకం
పవకారకం రాజభటమలమ గోవికందమడని చకందద్రిగిరి
అడవులల్లికి  వెళళటమల్లి  తరిమి  కొటషరమ.
"ఆడవిని  జాగవతత్తగా  దటతే  నకందపురకం
చేరమకోవచమచ"  అనమకకంటసూ  వడవడగా
నడవసాగాడు గోవికందమడు.  

సాయకంతద్రికం  అయికంద.   చీకటమల్లి
మమసమరమకకంటమనాడ్నాయి.   అలసిన
గోవికందమడు  రాతిద్రికి  విశగ్రాకంతి  తీసమకోవడకం
కోసకం  ఎతె త్తైన  చెటమషని  ఎకక్కుబోతమకండగా
"ఎవరమరా నమవుర్వా?!  ఎకందమక,  నా చెటమషనమ
ఎకక్కుతమనాడ్నావు?"  అనడ్నా  మాటలమ వినిపికంచి
భయకంగా కివకందక చసూశడు.  చెటమష కివకంద
ఒక భయకంకరాకారమడు నిలబడ ఉనాడ్నాడు. 

భయకం  వలల్లి  గోవికందమడకి  నోట  మాట
రాలేదమ.  "భయపడక.  చెటమష  దగిరా!  నేనమ
నినేడ్నామీ  చేయనమ"  అనాడ్నాడ
భయకంకరాకారమడు. 

గోవికందమడు చెటమష దగి వచాచడు. 

"ఎవరమ  నమవుర్వా?  ఈ  అడవిలకి  ఎకందమక
వచాచవు?"  అడగాడు  ఆ
భయకంకరాకారమడు.  

"నేనమ  ఒక దకంగనమ.  రాజ భటమలమ  ననమడ్నా
ఈ  అడవిలకి  తరిమారమ"  అనాడ్నాడు
గోవికందమడు వణికిపోతసూ. 

"భయపడక. నేనమ ఒక రాక్షసమడని.

ఎపుప్పడూ  ఇకక్కుడే  తిరమగమతమకంటనమ.  ఈ
చెటమష నా నివాసకం.  నేనమ నీక కొకంత డబమబ్బ
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ఇసాత్తనమ.  దకంగతనాలమ  మానేసి  వాల్యాపారకం
చేసమకని  బద్రితమకతవా?"  అని  అడగాడు
భయకంకరాకారకం. 

"ఇపప్పటకే  సగకం  చచిచ  ఉనాడ్నానమ.  ఇక
దకంగతనాలమ  చేయనమ.  నమవుర్వా  చెపిప్పనటల్లి
వాల్యాపారకం చేసమకని బద్రితమకతనమ" అనాడ్నాడు
గోవికందమడు సకంతోషకంగా. 

భయకంకరాకారమడు  ఆ  చెటమష  తరవలకంచి
పెదద్ద  డబమబ్బ మసూట తీసాడు.  అకందమలకంచి
కొకంత డబమబ్బని తీసి గోవికందమడ చేతికి ఇససూత్త
"చెటషకిక్కు పడుకని రేపు ఉదయానేడ్నా ఇకక్కుడ
నమకండ  వెళమళ"  అని  మిగిలన  డబమబ్బ
మసూటనమ  తిరిగి  తరవల  ఉకంచి,  చీకటల్లికి
దసూకి మాయమయాల్యాడు. 

భయకంకరాకారకం తన చేతికి ఇచిచన డబమబ్బ
అకంత సకంతోష పెటషలేదమ గానీ; అతనమ తిరిగి
తరవల పెటషన డబమబ్బ మసూటనమ చసూడగానే
మటమక  గోవికందమడ  కళమళ  మరిశయి.

'మొతత్తకం  డబమబ్బనీ  ఎల  కాజేయాల'  అని
అలచనలతో  రాతద్రికంత  గడపాడు  వాడు.

ఉదయానేడ్నా లేచి  'ఆ తరవల డబమబ్బ మసూట

ఉకంద  లేద'  అని  చసూడలనమకనాడ్నాడు;

కానీ  ధమైరల్యాకం  చాలక,  అకక్కుడ  నమకండ
వెళళపోయాడు.  

అటల్లి నకందపురకం చేరిన గోవికందమడు నేరమగా
తనక  తెలసిన  ఓ  మాకంతిద్రికడ  దగగ్గరికి
వెళళడు. తనక రాక్షసమడు ఇచిచన డబమబ్బనే
ఎరవేసి,  ఆ  రాక్షసమడని  ఆ  అడవిలకంచి
పారదగ్రాలమని ఒపప్పకందకం కదమరమచకనాడ్నాడు.

ఆ మాకంతిద్రికడని  తనమ అకంతక మమకందమ
పడుకనడ్నా చెటమష  వదద్దక తీసమక వచాచడు.

మాకంతిద్రికడు చాలసేపు  ఏవేవో మకంతగ్రాలమ
చదవి;  'రాక్షసమడని పారదగ్రాలనమరా!  వాడు
ఇక నినమడ్నా పడకంచడు"  అని చెపిప్ప డబమబ్బలమ
పుచమచకని వెళళపోయాడు.  

మాకంతిద్రికడు అటమ వెళళగానే ఇటమ తరవల
చేయి  పెటష  డబమబ్బ  మసూటనమ  బయటక
తీశడు గోవికందమడు.  సకంతోషకంతో పరమగమ
పరమగమన  ఇకంటకి  చేరి  మసూట  విపాప్పడు.

మసూటల  నమకండ  తేళమళ,  ఎకండద్రికాయలమ
బయటపడ  ఇలల్లికంత  పాకటకం  మొదలమ
పెటషయి!   భయకంతో  అరమససూత్త  ఇకంట
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బయటక పరిగతిత్తన గోవికందమడని వాకిటల్లినే
నిలబడ ఉనడ్నా భటమలమ బకంధకంచి రాజ గారి
దగగ్గరక తీసమకవెళళరమ. 

అపప్పటకే పూరిత్తగా చచిచన గోవికందమడు రాజ
గారి  కాళళపెమైన  పడ  'రాక్షసమడని  కూడ

మోసకం  చేశన'ని  ఒపుప్పకనాడ్నాడు.   వాడు
పూరిత్తగా  మారిపోయాడని  గవహికంచిన
రాజగారమ   "వాల్యాపారకం  చేసమకకంటనని
డబమబ్బ తీసమకనాడ్నావు; కానీ డబమబ్బ మసూటనమ
చసూడగానే  నీ  పాత  అలవాటమని
మానమకోలేకపోయావు.   నీల  మారమప్ప
తీసమక రావాలనే నా మనిషిని రాక్షసమడల
నటకంచేటమల్లి  చేశనమ.   ఇకనమైనా  ఆ  పాడు
బమదద్ధని  మానమకని  వాల్యాపారకం  చేసమకో"

అకంటసూ  కొకంత  డబమబ్బని  వాడ  చేతిల
ఉకంచాడు. 

సిగమగ్గతోట,  కహృతజజ్ఞతతోట  తల
దకంచమకనాడ్నాడు గోవికందమడు. అటమపెమైన ఉనడ్నా
ఊళళనే  అకంగడ  పెటమషకని  మకంచి  పరమ
సకంపాదకంచమకనాడ్నాడు అతనమ.  
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మొబెమైల్ కషషలమ!

రామమ: టమైకం పొదమద్దన పద అయితే రాతిద్రి పదగా మారాచవేకంట?

వెకంగళపప్ప: నా ఫోన్ ల నమైట బాల్యాలనమస్స ఉకంద కద,  మాటల్లిడుదమని!

పాగ్రారరన రహసల్యాకం!

రోహిత: నమవుర్వా తినే మమకందమ పాగ్రారిరసాత్తవా?

రాజ: లేదమ, మా అమస్మిక వకంటలమ వచమచ.

నవుర్వా!
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తీరిన కషషకం
రచన: సి.పవణయజ,(పివనిస్సపల్) , శ వెకంకటశర్వార బాల కటర, బాగ్రాడీపట, గమకంటసూరమ. 

రాణి  సౌభాగల్యాలక్ష్మీదవికి తోటలకంట పాగ్రాణకం.

అకంత:పురకం  వెనకాల  పెదద్ద  ఉదల్యానవనకం
ఒకట వేయికంచారావిడ.  తోటనికండ పసమపు
బకంతమలమ,  చేమకంతమలమ,  తెలల్లిని  లలీల్లిలమ,
నకందవరద్ధనాలమ,  ఎరవ  గమలబీలమ,
మకందరాలమ,  సమవాసనలమ  విరజిమేస్మి
మలల్లిలమ,  విరజాజలమ,  మాలతీలమ.  ఇవేకాక
కనకాకంబరాలమ,  పొగ్రాదమద్దతిరమగమళమల్లి,  కలమవలమ,

తమరలమ-  ఇకంకా ఎనోడ్నా.  పూల మొకక్కులమ,
పకండల్లి  చెటమల్లి,  కూరగాయల  మొకక్కులమ.
ధరణి  తలల్లికి  అలకంకరికంచిన విరి హారకం,  ఆ
తోట. 

రకంగమ  రకంగమల  సతకోక  చిలమకలమ,
తేనటగలమ,  తమమస్మిదలమ  ఆ  తోటలని
పూలతో ఆటలడుకనేవి.  ఆ చెటల్లి జాడలల్లి
రకరకాల పక్షులమ, జకంతమవులమ సేదతీరేవి.  
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పవతిరోజూ  ఉదయకం  రాణిగారమ  పూల-

తోటలని  మొకక్కులతో  మాటల్లిడుతసూ,

వాటని  సహృశిససూత్త  కాలకం  గడపవారమ.
రాణిగారి  రాక  కోసకం  రోజూ  పూలనీడ్నా
ఎదమరమచసూసేవి.   అయితే  ఆ  రోజన
రాణిగారికి ఏద పనమకందట.  ఆవిడ తోటక
రావటల్లిదమ:  ఈ  సకంగతి  తెలసిన  పూలనీడ్నా
చినడ్నాబోయాయి. 

ఇకంతల  పడమరనమకండ  చలల్లిని  పిలల్లితెమస్మిర
వీచికంద.  పూలనీడ్నా  ఒకక్కుసారిగా   పులకికంచి
పోయాయి.   మొకక్కులమ కలసాగా అటసూ
ఇటసూ  ఊగాయి.   ఒకదనిని  ఒకట
మహృదమవుగా  తకతసూ  గమసగమస-

లడుకనాడ్నాయి.  

పువుర్వాలకం మేకం పువుర్వాలకం 
బకంతమలకం, చేమకంతమలకం 
మలల్లిలకం, మకందరాలకం 
కలమవలకం, తమరలకం 
ఆకూ-ఆక తకకకంటసూ 
ఆనకందకంగా ఊగమతకం 

అకంటసూ  పాడసాగాయి.  ఆ  ఆనకందకంల
జకంతమవులమ,  పక్షులమ,  తేనటగలమ,  సతకోక
చిలమకలమ అనీడ్నా పాలొ గ్గకంటమనాడ్నాయి-

అకంతల కెవుర్వాన ఒక కేక వినబడకంద వాటకి-

అనీడ్నా ఉలకిక్కుపడ అటమ వెమైపుక చసూశయి-

భయకంతో  కకంపికంచి  పోయాయి.  చినడ్నా
రాకమారమడు సమరేకందద్రి వరస్మి అటమకేసి వచిచ,

విరిస విరియని మొగగ్గతో ఉనడ్నా  చినిడ్నా  పొదమద్ద
తిరమగమడు మొకక్కునమ చటమకక్కున పకేశడు!

చినిడ్నా మొకక్కు బాధతో అరిచిన అరమపు అద!  

పకిన ఆ  మొకక్కునమ దసూరకంగా విసిరేశడు
సమరేకందద్రివరస్మి,  వెటకారకంగా  నవుర్వాతసూ.   ఆ
మొకక్కు కాసాత్త సమస్మిసిలల్లి పడపోయికంద!

అపప్పటవరకూ  కిలకిల  నవుర్వాతసూ,  పాటలమ
పాడుతమనడ్నా  పూల  మొకక్కులనీడ్నా  విలవిల
లడపోయాయి.   ఏడుససూత్త  చినిడ్నా  మొకక్కు
వెమైపుక బాధగా చసూశయి- ఏమీ చేయలేక. 

వెకంటనే చీమలమ రకంగకంలకి దగాయి.   ఈ
విషయకం  రాణిగారికి  చెపాప్పలని  ఒకదని
వెనమక ఒకట వరమసగా అకంత:పురకం వెమైపుక
పరమగమ పెటషయి.  వాట వెనమక తమమస్మిదలమ,
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ఆ వెనమక  తేనటగలమ,  సతకోక  చిలమకలమ,
పురమగమలమ,  ఆపెమై  పక్షులమ,  కకందళమల్లి,
జికంకలమ.  కానీ   అకంత:పురకం  తలమపులమ
మసూసి ఉనాడ్నాయి.  వీళ ల్లివర్వారికీ అకక్కుడ పవవేశకం
లేదమ!  
ఎపుప్పడూ రాతిద్రివేళ వేళ తపిప్పసేత్త బయటకిరాని
గమడల్లిగసూబ తతయల్యా ఆనాడకందమకో డకషరమ
తమలసమస్మి  దగగ్గరక  వెళమతమనాడ్నాడు.

వీళల్లికందరినీ చసూసి, ఏమిటని అడగాడు.  

"తత!  ఈ  చినిడ్నా  మొకక్కునమ  చినడ్నా
రాకమారమడు  నిషక్కురణకంగా  పకేశడు.

అద  ఎటల్లి  సమస్మిసిలల్లి  పడపోయికంద
చసూడు!   ఈ  విషయకం  రాణిగారికి
చెబమదమకంట  అకంత:పురకం  తలమపులమ
మసూసి ఉనాడ్నాయి.  ఏదమైనా ఉపాయకం ఉకంట
చెపాత్తవా?"  దగాలమగా అడగాయి అనీడ్నా. 
గమడల్లిగసూబ  తతయల్యా  కొకంచెకం
ఆలచికంచాడు.  "దనిదమమకంద,  సమలభకం.

పెదద్దకళళ  కోతిపిలల్లి  ఎకక్కుడుకంద?"  అడగాడు.

జకంతమవులనీడ్నా  పెదద్దకళళ  కోతిపిలల్లినమ
మమకందమక తోశయి.  గమడల్లిగసూబ తతయల్యా

దని చెవిల ఏద గమసగమస చెపాప్పడు.  

అకంతే- అద ఎగిరి గకంతేసి, కొమస్మిల పెమైకి
ఎకక్కుతసూ,  అకంత:పురకం గోడపెమైకి  దసూకికంద.

గద-గద  చసూసమకకంటసూ  రాణిగారి  గదని
కనిపెటషకంద.   లపలకి  వచేచసిన  కోతిపిలల్లిని
చసూసి  చెలకతెత్తలమ  అటమ  ఇటసూ  పరమగమలమ
తీశరమ.  కూరొచని  ఉనడ్నా  రాణిగారి  చెయిల్యా
పటమషకని  లగికంద  కోతిపిలల్లి.   ఉలకిక్కుపడ
లేచి,   ఆశచరల్యాకంగా  దనివెమైపుక  చసూశరమ
రాణిగారమ.  
మళళ మళల్లి రాణిగారి చేతిని లగమతసూ, కిటకీ
పెమైకి  ఎగిరికంద  కోతిపిలల్లి.   ఆమక  అరరకం
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కాలేదమ.   లేచి,  ఏమిట అని కిటకీ లకంచి
బయటకి చసూశరమ.  చినిడ్నా చీమ నమకండ పెదద్ద
ఏనమగమ  వరకూ అనీడ్నా  ఆమకోసకం  బారమలమ
తీరి వేచి చసూసమత్తనాడ్నాయకక్కుడ!  

రాణిగారమ గబగబా బయటకి వచాచరమ.
సమస్మిసిలల్లి  పడపోయిన  చినిడ్నా
పొదమద్దతిరమగమడునమ  ఆమక  చసూపికంచికంద
కోతిపిలల్లి.  రాణిగారి గమకండ కరిగి పోయికంద.

మొకక్కునమ  మలల్లిగా  చేతిలకి  తీసమకని
ఆపాల్యాయకంగా తడమికంద.  తోటమాలమలనమ
పిలచి మొకక్కునమ చసూపికంచికంద.  

రకంగయల్యా గాబరా పడడ్డడు.   "అమాస్మి,  మేకం

పకలేదమ ఆ మొకక్కునమ. ఇకందక.." అనాడ్నాడు
కకంగారమగా . 
“ఊఊ..ఇకందక..?”

“ఇకందక.. చినడ్నా యమవరాజావారమ..”
"ఓహఊ  అద  సకంగతి!  సరే,  వారికి  నేనమ
చెబమతనమ. ఇకపెమై ఎపుప్పడూ మొకక్కులడ్నా ఇల
చెయల్యాదద్దని  చెబమతనమ.   మమకందమ  నమవుర్వా
దనిడ్నా నీడల నాటమ.  దనికి ఏమీ కాకకండ
జాగవతత్త  తీసమకో"  హుకకం   జారీ  చేశరమ
రాణిగారమ.  
రకంగయల్యాక మొకక్కులనాడ  బాగా  తెలమసమ.
చినిడ్నా  మొకక్కుక  చేయవలసిన  చికితస్సలనీడ్నా
చేశడు.   మసూడు  రోజల  తరార్వాత  చినిడ్నా
మొకక్కు  తిపుప్పకని  లేచి  నిటరమగా
నమకంచమకంద. 

రాణిగారమ వచిచ చసూశరమ.  చినిడ్నా మొకక్కుక,

బమలల్లిపువుర్వాక చినడ్నా మమదద్దచాచరమ.   పూలనీడ్నా
సకంతోషకంతో కిలకిల నవార్వాయి.  అనీడ్నా  ఆమ
వెమైపుక వకంగాయి- తమకూ మమదద్దవర్వామని!
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కలలమ
మసూలకం : అజాజ్ఞత రచయిత            అనమసరణ : నారాయణ

నాకో  మితమవడునాడ్నాడు-  మాకంట  రాబరషర.

అతనమ  చాల  ధనవకంతమడు.  సాన్ సిడోగ్రా
పటషణానికి  ఆవల,  200  ఎకరాల   పచిచక
భసూమి  ఒకట  ఉకంద  అతనికి.  అకందమల
అతనమ గమరాగ్రాలనమ పెకంచమతడు! 

మేలమజాతి  అరేబియన్  గమరాగ్రాలనమకండ
మామసూలమ  పొటష  గమరాగ్రాలవరకూ రకరకాల
గమరాగ్రాలమ  పెరమగమతమకంటయి  అతని  దగగ్గర.

వాటకనిడ్నాటకీ  అతనమ  శిక్షణనిచిచ,  పకందపు
గమరాగ్రాలమగా  తయారమ  చేసమత్తకంటడు.  ఒకోక్కు
గమరాగ్రానీడ్నా   పకందల  వాళమళ   లక్షల

రసూపాయలచిచ కొనమకక్కుపోతమకంటరమ! 
నేనమ  ఒకోక్కుసారి  గాగ్రామాలక  వెళళ,
యమవకలక  ఉతస్సహానిడ్నా  కలగికంచే
పనమలేవెమైనా  చేసి  వసమత్తకంటనమ.
అలకంటపుప్పడు   మాకంట  నాక  తన
గమరాగ్రానిడ్నాచిచ పకంపికంచటమే కాకకండ,  దనికి
అయేల్యా ఖరమచలడ్నా కూడ తనే భరిసమత్తకంటడు.

ఒక మామసూలమ  గమరాగ్రాల వాల్యాపారికి ఇటల్లికంట
మకంచి  బమదద్ధ  ఎకందమకొచిచకంద  నాక
మొదటల్లి అరరమయేల్యాద కాదమ- ఓసారి  ననమడ్నా
తన మితమవలక పరిచయకం చేససూత్త   అతనమ
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ఇల  చెపప్పకంతవరకూ-  ఇద  వినాడ్నాక  నాక
అతనమ బలే నచాచడు:

"చాల ఏళళ కివతకం ఒక కరాగ్రాడు ఉకండేవాడు.

వాళల్లి నానడ్నా  గమరాగ్రాలక శిక్షణనిచేచవాడు: 'ఒక
చోట' అని కాకకండ, ఎవరి దగగ్గర పని ఉకంట
వాళల్లి దగగ్గర పని చేసేవాడు-  ఒక గమరవపు శల
అనక,  ఒక  ఊరనక,  ఒక  పకందపు  టగ్రాక 
అనక, ఒక పొలకం అనక- ఎకక్కుడ పని ఉకంట
అకక్కుడకలల్లి  తిరమగమతసూ   ఉకండేవాడు.

దనివలల్లి  అతని కొడుక చదమవులమ ఎకక్కుడ
సరిగాగ్గ  సాగకకండ  అయిల్యాకంద.  పవతి

బడలనసూ  అతనికి  'మొదమద్ద'  అని
పరొచిచకంద.. 

"ఒకసారి  అతనమ చదవే బడల  మాసాషరమ
వీళల్లి  తరగతి  పిలల్లిలక  ఒక  అస మైన్ మకంటమ
ఇచాచరమ-  'పెదద్దయిన తరార్వాత ఏమవుతవు,

ఏకం చేసాత్తవు?' అని వివరకంగా రాసి ఇవార్వాల. 

"ఈ కరాగ్రాడు  ఆ రోజ రాతద్రికంత కూరొచని,

తనమ   పెదద్దయాల్యాక  ఏకం  చేదద్దమనమ-
కకంటమనాడ్నాడో  ఏడు పజీలల్లి    రాశడు:

'గమరాగ్రాలడ్నా  మేప  పచిచక  బయలమక
యజమాని అవుతడు తనమ!'.  
తన  కలని   అతనమ  చాల   సప్పషషకంగా
వివరికంచాడు కూడ-  తనమ ఏ 200 ఎకరాల
పచిచక  భసూమికెమైతే  యజమాని
అవార్వాలనమకకంటమనాడ్నాడో,  ఆ  భసూమి
బొమస్మికూడ గీసాడు;  అకందమల ఏ భవనకం
ఎకక్కుడ ఉకండబోతమనడ్నాద గీసి చసూపాడు;  ఏ
గమరవపుశల  ఎటమవెమైపున  ఉకండబోతమనడ్నాద
చసూపాడు;  ఆ  రకండొకందల ఎకరాల కలల
పచిచకభసూమిల   ఉకండబోతమనడ్నా  4000

చదరపు  అడుగమల  ఇకంట  పాల్లినమ  కూడ
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గీసేసాడు!  ఈ పని చేసమత్తనడ్నాపుప్పడు  అతనమ
అకందమల  తన  హహృదయానిడ్నా  సకంపూరరకంగా
ఆవిషక్కురికంచాడు.   తరార్వాతి  రోజన
ఉతస్సహకంగా   తనమ  చేసిన   ఆ
అస మైన్ మకంటమనమ  తీసమకెళళ   మాసాషరికి
అకందకంచాడు. 

రకండు రోజల తరార్వాత  అతని అస మైన్ మకంటమ
అతనికి  తిరిగి  ఇవర్వాబడకంద-  అస మైన్ మకంటమ
మొదట పజీల  ఎరవ ఇకంకతో పెదద్ద  F రాసి
ఉనడ్నాద.   "కాల్లిసమ  ఐపోయాక  ననమడ్నా  కలమ"
అని కూడ రాసి ఉనడ్నాద కివకంద! 

కలకనడ్నా ఆ  కరాగ్రాడు  కాల్లిసమ ఐపోగానే వెళళ

మాసాషరిని  కలసాడు:  'నాక   F  గేవడు
ఎకందమకిచాచరమ?' అని అడగాడు. 

మాసాషరమ  అనాడ్నారమ:  "ఎకందమకకంట  అద
పూరిత్తగా అసకంబదద్ధకంగా ఉకంద గనక. నీలకంట
కరవవాడకి  ఏమాతద్రికం  సాధల్యాకం  కాని   కల
అద!  చసూడు-  నీ దగగ్గర డబమబ్బ లేదమ.  మీ
నానడ్నా దశ దద్రిమస్మిరి-  నిలకడ లేని కటమకంబకం
మీద.  నీ దగగ్గర  వనరమలేవీ లేవు.   గమరాగ్రాలడ్నా
మేప పచిచక బయలమ అకంట ఎనిడ్నా డబమబ్బల
కూడ నీక తెలీదమ.   పిలల్లిలడ్నా  కనే   జాతి
గమరాగ్రాలనమ  కొనమకొక్కుచమచకోవాల  మొదట-

దనికి కూడ నీ దగగ్గర  డబమబ్బ లేదమ.  ఇక
ఆ తరార్వాత పెదద్ద గమరాగ్రాలక శిక్షణనిచేచకందమక
ఫీజలసూ చెలల్లికంచాలస్స  వసమత్తకంద.  ఆ డబసూబ్బ
లేదమ- నమవుర్వా  నీ కలని తీరమచకొనే అవకాశకం
అసలమైతే సమనడ్నా!" 
"నమవుర్వా  నీ  కలని  తిరగరాయాల-  మరికంత
వాసత్తవికకంగా ఉకండే  అకంశకం ఏదమైనా ఎకంచమకో.

అపుప్పడు మరి,  నీ గేవడునమ మారచగలనేమో
చసూసాత్తనమ"  
ఆ కరాగ్రాడు ఇకంటకి వెళల్లి  మాసాషరమ  చెపిప్పన
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దనిడ్నా  గమరికంచి  దర రకంగా  ఆలచికంచాడు.

అతని  ఆలచనలమ  ఎకంతకీ  తెగలేదమ.  వాళల్లి
నానడ్నాని  సలహా  అడగితే  ఆయన  "చసూడు
నాయనా! ఈ విషయకంల నమవుర్వా జాగవతత్తగా
ఆలచికంచిగానీ  ఏ  నిరరయమసూ
తీసమకనేకందమక  లేదమ.  ఏలకంట నిరరయకం
తీసమకనాడ్నా   మమకందమ  మనసమనమ  బాగా
గటషచేసమకో" అని ఊరమకనాడ్నాడు. 

చివరికి,  ఒక  వారకం  రోజలమ  ఆలచికంచాక,

పిలల్లివాడు  తనమ  అకంతక  మమకందమ  రాసిన
అస మైన్ మకంటమనే-  ఒకక్కు  మారమప్ప  కూడ
చేయకకండ- తీసమకెళళ మాసాషరికి అకందససూత్త
చెపాప్పడు-  "మీరమ  మీ  F  గేవడునమ  అలగే
ఉకంచమకోకండ;  నేనమ  నా  కలని  అలగే
ఉకంచమకకంటనమ" అని. 

అకక్కుడ చేరిన మితమవలక ఈ కథని చెబమతసూ
మాకంట రాబరషర అనాడ్నాడు-"మీక ఈ కథని
ఎకందమక  చెబమతమనాడ్నానకంట,  మీరకంత
ఇపుప్పడు,  ఇదగో-  నా  200 ఎకరాల
గమరాగ్రాలశల  మధల్యా,  నా  4000  చదరపు
అడుగమల సకంత ఇకంటల్లి కూరొచని ఉనాడ్నారమ

గనక! 

ఆనాడు  నేనమ  మా  మాసాషరమకి  ఇచిచన
అస మైన్ మకంటమ  పవతిని  ఫవకం  కటషకంచి
పెటమషకనాడ్నానమ-  ఆ  గోడక వేలడుతమనడ్నాద
అద" అని. 

ఈ సకంగతి చెపిప్ప, అతనమ ఒక గాల్లిసడు నీళమళ
తగ్రాగి, తన కథని కొనసాగికంచాడు- 

"కొసమరమపు ఏకంటకంట,  రకండేళల్లి కివతకం అద
మాసాషరమ  ఓ  మమపెమైప్ఫై  మకంద  పిలల్లిలడ్నా  వెకంట
వేసమకొని వచిచ,  నా పచిచక బయలమల ఒక
వారకం రోజలమ కాల్యాకంపు ఉనాడ్నాడు. 

వెళసూత్త  వెళసూత్త  ఆయన  తన  మనసమల
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ఇకంతకాలకం  దచమకనడ్నా  రహసాల్యానిడ్నా
చెపప్పశడు-  'చసూడు  మాకంట!  నేనమ  నీక
పాఠాలమ  చెపిప్పన  ఆ  కొదద్ద  సకంవతస్సరాల
కాలకంల నేనమ  చాల మకంద పిలల్లిల  కలలడ్నా
దచమకనాడ్నానమ.  వాళళ కలల సారనకంల అరరకం
లేని వాసత్తవిక ఆలచనలడ్నా చాల వాటని నికంపి
పెటషనమ.  నమవుర్వా  నీ  కలని  నాక
దచిపెటషకకండ  ఆపుకోగలగావు.  అకంత

స మైరరల్యామసూ,  ఊహా  నీకకండటకం  నిజకంగా  నీ
అదహృషషకం. లేకపోతే నమవుర్వా.. ' అని ఆగాడు.

అకందమకనే  చెబమతనమ-  "మీ  కలలడ్నా  మీరే
ఉకంచమకోకండ.  వేరే  ఎవర్వారికీ  దచిపెటషకకండ.

ఏద ఏమమైనా సరే,  మీ అకంతరాతస్మి చెపప్పదనేడ్నా
అనమసరికంచకండ.  ఎకంత  అసకంభవకం
అనిపికంచినా సరే, మీ కలలమ మీవి- వాటమీద
వేరే ఎవర్వారికీ హకక్కులమ ఇవర్వాకకండ!" 
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 పవశడ్నా లనే జవాబమ చసూడకండ 

ఉదయానేడ్నా లేచి తగేదమిట?

పాదరక్షక మరో పరమ చెపుప్ప.

'రకంపానిడ్నా'  ఇకంగీల్లిష ల ఏమకంటరో తెలమసా?

'సషన్' ని తెలమగమల ఏమకంటరో రాయి.

'ఫుట' కి తెలమగమ ఏమిట నీ సేడ్నాహితమడని అడుగమ.

'మాత' అకంట ఏమిట చెపుప్ప అమాస్మి!
'రా' ని తమిళకంల ఏమకంటరో చెపప్పగలవా?

ధవళ వరరకం అకంట ఏ రకంగో తెలమపు!

'కమ' అకంట ఏమిట చెపుప్పరా!

'సరచ' అనే పదనికి అరరకం ఏమిట డక్షనరీల వెతమక!

సేకరణ: రిషివాల్యాలీ బడ పిలల్లిలమ
   ఇలకంటవే మీక తెలసి నవుర్వా పుటషకంచే పదలమ, వాకాల్యాలమ మరికొనిడ్నా ఉకంట మాక రాసి పకంపకండ. 
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దకంగ  లేడు 
చాల గొపప్ప తతిర్వాకత దగమనడ్నా కథలల్లి ఇద ఒకట.  'దకంగ ఉనాడ్నాడు' అనమకనడ్నాకంత కాలకం ఆ దకంగ మన
కళల్లిమమకంద ఉకంటడు. 'లేడు'  అని తెలమసమకనడ్నానాడు వాడు 'ఉకండడు'.  దనిడ్నా చదవి ఏకం అరరమమైకంద
చెపప్పకండ మీరమనసూడ్నా...

జెన్ బౌదద్ధ  గమరమవు 'షిచిరి'  గమరికంచిన  కథ
ఇద. 

పవతిరోజూ  రాతిద్రి  ఎనిమిద  కలల్లి   అకందరినీ
ఎవరి  దరిన  వాళళనమ  పకంపికంచేసి,

ఒకంటరిగా,  తన మానాన తనమ ఉకండేవాడు

షిచిరి. 

అల   ఒకరోజన,  పడుకనేమమకందమ
అలవాటమగా   కొకంచెకం  సేపు  ధాల్యానానికి
కూరమచనడ్నా  సమయకంల   అకసాస్మితమత్తగా
ఊడపడడ్డడు ఒక దకంగ:  ఆయన మడమీద
కతిత్త  ఉకంచి   "మరాల్యాదగా  నీ  దగగ్గర  ఉనడ్నా
సమమస్మినకంత  నా  వశకం  చేసాత్తవా,  నినమడ్నా
ఇలగే  ఖతకం చెయల్యామకంటవా?"  అనాడ్నాడు
కరకగా. 

షిచిరీకి ఎలగసూ  భయకం వెయల్యాలేదమ;  కానీ
ధాల్యానకం  చెడపోతమకందమోనని   మా  చెడడ్డ
అనమమానకం వేసికంద. 

"ననమడ్నా  డసషరమబ్బ  చెయల్యాక!  డబబ్బగా,

కావాలస్సకంద?  ఎకంత కావాల అకంత తీసమకో-

అదగో ఆ బీరమవాల ఉకంద!"  అనేసి,  మళళ
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తన ధాల్యానకంల తనమ మమనిగిపోయాడు. 

దకంగతనకం  మరీ  ఇకంత  సమలమవుగా
అయిపోతమకందని  దకంగ  ఊహికంచలేదమ:
అకందమకని  అతనమ  చాలనే
ఆశచరల్యాపోయాడు,  కానీ  వెకంటనే  తేరమకొని
తన పని తనమ కానిచాచడు- బీరమవాల ఉనడ్నా
డబమబ్బలనీడ్నా  ఎతిత్త   మసూట కటమషకకంటమకంట
మధల్యాల   షిచిరీ   ఓమాటమ  కళమళ తెరిచి
"ఇదగో,  నీ  పరేకంట  గానీ-  అకక్కుడునడ్నా
డబమబ్బలమ మొతత్తకం తీసమకోక.  రేపు పొగ్రాదమద్దనే
పవభమతర్వాకం  వారి  పనమడ్నా  కటషకందమక  కొకంత
వదలపెటమష;  కావాలకంట   మిగతద  అకంత
పటమషకెళమళ!" అనాడ్నాడు. 

దకంగవాడు  సరేనని,  కొకంత  సమమస్మినమ
అకక్కుడే  వదల,  మిగతద మసూటకటమషకొని,

ఇకంటకి బయలమదరాడు.  

అతనమ ఇకంకా గడప దటకనే,  వెనకనమకండ
షిచిరే  గొకంతమ  వినిపికంచికంద  మళళ-  "ఏకం
మనిషివయాల్యా,  నమవుర్వా?!  అకంత   సమమస్మి
తీసమక పోతమనాడ్నావు,  కనీసకం  'థాకంకస్స'  అని
ఒకక్కు  మాట  కూడ  అనలేద?!  మరాల్యాద

ఏమమైకంద?!" అని. 

ఈసారి  దకంగ  నిజకంగా  అదరిపోయాడు.

ఒకక్కు  క్షణకం  పాటమ  అతని  మదడు
పనిచేయటకం మానేసికంద. "ధనల్యావాదలకండ"

అని  గబగబా  గొణిగేసి,  వాడు   ఇకంటకి
పరమగమ  పెటషడు.  ఆ  తరార్వాత  తన
సేడ్నాహితమలకందరికీ  చెపాప్పడు  వాడు-  'నా
జీవితకంల   అకంతక  మమకందమ  ఎనడ్నాడూ
అకంత భయపడ ఎరమగనమ' అని. 

కొదద్ద రోజలమ గడచాయి. దకంగ
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పటమషబడడ్డడు.  వేరే  ఎకక్కుడో  దకంగతనకం
చేససూత్త  చేససూత్త    రాజభటమల  చేతికి
చికిక్కుపోయాడు.  షిచిరీ   ఆశవమకంల చేసిన
దకంగతనకంతో  సహా  తనమ  చేసిన  ఇతర
నేరాలనిడ్నాటనీ   అతనమ    నాల్యాయాధకారి
సమక్షకంల    అకంగీకరికంచాడు. 

నాల్యాయాధకారిగారమ    వాకంజూజ్ఞజ్ఞ్మూలకం ఇచేచకం-

దమకగానమ    షిచిరీని   పిలపికంచారమ.  "ఈ
మనిషి  మీ  ఇకంట  నమకండ  డబమబ్బ
దకంగిలకంచాడట కద?! జాగవతత్తగా చసూడకండ
ఇతనిడ్నా.  ఇతనేగా,  దకంగ?  జాగవతత్తగా  చసూసి
చెపప్పకండ" అనాడ్నారమ. 
"లేదమ,  లేదమ!  నాక  ఇతనమ  తెలమసమ.

ఇతనమ  మా  ఇకంటల్లి   దకంగతనకం  ఏమీ
చెయల్యాలేదమ.  ఆ  డబబ్బకంత  నేనే  అతనికి
ఇచాచనమ.  అకందమకగానమ  అతనమ  నాక
ధనల్యావాదలమ  కూడ  చెపాప్పడు!"  అనాడ్నాడు
షిచిరీ చాల మామసూలమగా.

ఆ  క్షణకంల   దకంగ  మనసమ  దద్రివికంచికంద.

పశచతత్తపపు బీజకం అతనిల  నలకొనడ్నాద. 

తన  శిక్ష  మమగికంచమకోగానే  అతనమ  షిచిరీ
దగగ్గరక వచిచ    శిషమల్యాడగా సర్వాకరికంచమని
పాగ్రాధేయపడడ్డడు. 

తర్వారలనే  అతనిలని   మాలనల్యాకం  అకంత
పోయి,  కడగిన  మమతల్యాకం  మాదరి
పరిశమదమద్ధడయాల్యాడు! 

50

మదడుక మేత!

1. మడ ఉనాడ్నా తల ఉకండనిద ఏద?

2. అరచెయల్యాకంత చేనమల పరక పులల్లికంత కాలవ.  ఏరోజకారోజ సాయకంతద్రికం ఆడమనిషి పోయి 
కాలవనమ నికంపాల! ఏకంటద?

3. తోలమతో చేసాత్తరమ; కరవతో చేసాత్తరమ-  అద పనిగా బాదమతరమ.  అయినా అనడ్నాకం పెడుతమకంద! 

ఏమిటద?!

4. మా తత తెలల్లినోడు, బకంట మీసకం మీద నిపుప్ప నలబెడతరమ ఎవరమ?

మదడుక మేత! సమాధానాలమ మమకంద వచిచనటమల్లినాడ్నాయి, వెతకకండ మరి!
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కోతిరాజ 
తల్యాగకం ఎకంత గొపప్పద వివరికంచే ఇలకంట కథలమ బౌదద్ధవాకంజజ్ఞజ్ఞ్మూయకంల చాలనే ఉనాడ్నాయి.   మనసమలడ్నా
సప్పహృశికంచే ఈ కథలమ మనలని తల్యాగభావనక ఊపిరినసూదమతయి...

అనగా అనగా చాల కాలకం కివతకం   వికంధల్యా
పరర్వాతలల్లి   దటషమమైన అడవి ఒకట ఉకండేద.

ఆ  అడవిల   చాల   కోతమలమ  నివసిససూత్త
ఉకండేవి.  ఆ  కోతమల  రాజ  చాల  పెదద్దగా,

చాల  లవుగా,  చాల  బలకంగా,  మిగిలన
కోతమలకకంట    పవమాణకంల  ఐదకంతలమ
ఉకండేద.  అపప్పటకే తనమ చేసమకనడ్నా  మకంచి
పనమల  ఫలతమేమో  మరి,  అద  అనిడ్నా
పాగ్రాణమలపటల్లి దయ కలగి ఉకండేద; జాజ్ఞనకంతో,

మలకవ కలగి పవవరిత్తకంచేద. 

ఆ   అడవిలకంచి   పెదద్ద   వాగమ  ఒకట

వెలమవడేద.  అడవి అవతల ఉనడ్నా జనపదల
గమకండ  పవవహిససూత్త  పోయి,  అద   ఓ  పెదద్ద
నదల కలసేద. 

ఒకసారి  కోతిరాజ  కొనిడ్నా   కోతమలనమ
వెకంటబెటమషకొని   కలసాగా  ఆ  వాగమ
వెకంబడ నడుససూత్త పోయికంద.  అకక్కుడొకచోట
దనికి  పెదద్ద  మామిడ చెటమష  కనిపికంచికంద.

పెదద్ద  పెదద్ద  కొమస్మిలతో,  కొమస్మి  కొమస్మికూ
బకంగారమ రకంగమల  మరిసే పళళతో అలరారే
ఆ మామిడ చెటమష  వాగమని ఆనమకొనే ఉకంద.
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బౌదద్ధ కథ 
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దనిడ్నా  చసూడగానే  కోతిరాజ  "ఈ చెటమషకి
ఉనడ్నా  పకండల్లినిడ్నాటనీ   తక్షణకం  కోసి
తినేయకండ.   కాయలనిడ్నాటనీ  కోసేయకండ.

ఒకక్కు పికంద కూడ మిగలకూడదమ.  లేదకంట
అనరరకం  మమకంచమకొసమత్తకంద"  అని   తనమ
అకక్కుడే  నిలబడ,  చెటమషకనడ్నా   పకండల్లినమ-
కాయలనమ  అనిడ్నాటనీ   వెతికి  వెతికి
కోయికంచేసికంద.  

కోతమలనీడ్నా   గబగబా  మామిడ   పకండల్లినమ,
కాయలనమ  కోసి,  తినడ్నాకంత  తిని
సకంతోషపడడ్డయి   తపిప్పసేత్త    తమ  రాజ
అలకంట   ఆజజ్ఞ  ఎకందమకిచాచడో  వాటకి
తెలీలేదమ.  సాయకంతద్రికం  అయాల్యాక,  'ఇక

చెటషకంత  ఖాళ'  అని  నిశచయికంచమకొని,

కోతిరాజ తన అనమచరమలతో సహా వచిచన
దరి పటషకంద. 

ఆ   హడవిడల  ఒకక్కు  కాయ తపిప్పపోనే
పోయికంద:  పక  గసూడు వెనక  దగిన  పెదద్ద
కాయ   ఒకట   మిగిలపోయికంద.  కొదద్ద
రోజలక ఆ కాయ మరికంత  పెదద్దదమై, చకక్కుగా
పకండకంద.   బకంగారమ  రకంగమల  మిలమిల
మరిసే ఆ పకండు  ఒకనాడు  చెటమషనమకండ
విడవడ,  కివకంద  పవవహికంచే   వాగమల  పడ,

కొటమషకొని పోయి, నదని చేరమకనడ్నాద. సరిగాగ్గ
అద  సమయానికి   ధరస్మిదతమత్తడనే  రాజ
నదల సాడ్నానానికి  వచాచడు. 

ఆయన అలకంట పకండుని ఏనాడూ చసూసి
ఉకండలేదమ.   "ఏమిటద?"  అని  తన
మకంతమవలడ్నా  అడగాడయన.  వాళల్లిల మమసల
మకంతిద్రి  ఒకడు  దనిడ్నా  గమరమత్త  పటష,  "దనిడ్నా
మామిడ  పకండు  అకంటరమ  పవభసూ!  చాల
మధమరకంగా  ఉకంటమకందద"  అని  చెపాప్పడు.

రాజగారమ  దనిడ్నా   మమకక్కులమ  చేయికంచి,

అనమమానకం కొదద్ద  కొనిడ్నా మమకక్కులడ్నా మకంతమవల
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చేత  తినిపికంచి  చసూసమకొని,  వాళల్లిక  ఏమీ
కాలేదని  నిరాద్ధరణ  అయాల్యాక,  తనసూ  తిని
చసూశడు. దని రమచి అదమర్భతకంగా ఉకంద- 

ఎకంత అదమర్భతకంగా ఉకందకంట, రాజగారికి
అలకంట  పకండుల్లి  ఇకంకా  ఇకంకా
తినాలనిపికంచికంద. 

మరమసట  రోజే  ఆయన  తన  మకంతమవలడ్నా,
స మైనికలడ్నా  వెకంటబెటమషకొని  వాగమ  వెకంట  పెమైకి
నడచమకొని వచాచడు.  

అకక్కుడ   మామిడ  చెటమషని  చసూడగానే
గమరమత్తపటషడు మకంతిద్రి. స మైనికలమ చెటమష మీదకి
ఎకిక్కు రమస్మి రమస్మినసూ పరిశీలకంచారమ. ఎకక్కుడ
ఒకక్కు  కసరమ కాయ కూడ లేదమ. "ఇకక్కుడ

అడవిల ఉనడ్నా  కోతమలమ  ఈ పకండల్లినమగాని,

పకండల్లి  చెటమషనమ  గానీ   బద్రితకనివర్వావు"  అని
వాళమళ రాజగారికి నివేదకంచారమ.  
రాజగారికి  ఎకక్కుడ  లేని  కోపకం  వచిచకంద.

అడవిల  ఉనడ్నా  కోతమలనిడ్నాటనీ  పటమషకొని
చకంపివేయమని  తన  స మైనికలక
ఆదశలచాచడయన.   స మైనికలమ  మారణ
హమకం  మొదలమ  పెటషరమ.  వాళళక
నాయకడుగా  ధరస్మిదతమత్తడు  తన స మైనాల్యానిడ్నా
మమకందమకండ నడపసాగాడు. 

సకంగతి  తెలమస్సకనడ్నా  కోతిరాజ  తన
పరివారానడ్నాకంతటనీ ఒక చోట చేరిచ "వినకండ!

అనమకనడ్నాకంత అయిల్యాకంద. నేనమ భయపడన
రోజ రానే వచిచకంద!  ఇపుప్పడు ఇక  మనకం
ఈ  అడవిల  ఉకంట  పాగ్రాణాలమ  కోలప్పవటకం
మినహా  చేయగలగికందమీ  లేదమ.  మనకం
ఉకంటమనడ్నా  ఈ అడవికి  అవతలగా  ఎవరసూ
చేరరాని   వెదమరమ  వనకం  ఒకట  ఉనడ్నాద.

మనకందరకం అకక్కుడకి పారిపోదకం" అనడ్నాద. 

సరిగాగ్గ  అద  సమయానికి  రాజపకంపిన
స మైనికలమ   ఆ  పవదశనికి  చేరమకనాడ్నారమ.
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వాళమళ  వెకంటబడ  తరమరాగా   వేలద
కోతమలమ-  తలమల్లిలమ,పిలల్లిలమ,  గరిర్భణమలమ,
మమసలవి,  రోగ గవసత్తమమైనవి-  అనీడ్నా  వేటకవి,

పాగ్రాణభయకంతో  వెదమరమ  వనకం  వెమైపుక
పరమగమలమ పెటషయి. కోతిరాజ వాటననిడ్నాటనీ
సమీకరికంచమకకంటసూ  తనసూ  వెదమరమవనకం
వెమైపుక పోయికంద. 

వెదమరమ  వనానిడ్నా,  మిగత  అడవిని  వేరమ
చేససూత్త  పెదద్ద లయ ఒకట ఉనడ్నాద.  లయక
ఇరమవెమైపుల కొకండ చరియలమ ఉనాడ్నాయి.  ఆ
రకండు  కొకండ చరియల మీద  బలమమైన
చెటమల్లినాడ్నాయి.  వాట కొమస్మిలమ ఒకదనికొకట
దగగ్గరగా వచిచ ఉనాడ్నాయి.  బలమమైన కోతమలమ
పవయతిడ్నాకంచి,  ఆ  కొమస్మిలడ్నా    ఆధారకంగా
చేసమకొని    లయక  ఇటమవెమైపు  నమకండ
అటమవెమైపుక  దసూకవచమచ.  కానీ  ఒకవేళ
జారిలయల  పడతే మటమక  పాగ్రాణాలమ
దకక్కువు. 

మొదటల్లి   బలకంగా  ఉనడ్నా  కొనిడ్నా  కోతమలమ
పాగ్రాణాల  మీద  ఆశ   కొదద్ద  లయనమ
లకంఘికంచేకందమక పవయతిడ్నాకంచాయి.  వాటల

కొనిడ్నా   అకంతెతమత్తనమకండ  గికంగిరాలమ
తిరమగమతసూ    లయల  పడ   పాగ్రాణాలమ
విడవటకంతో,  మిగిలన  కోతమలనమ  అధమైరల్యాకం
ఆవరికంచమకనడ్నాద.  "మనకం దసూకలేకం"  అని
నిసస్సతమత్తవతో  కూలబడడ్డయనీడ్నా.  రాజగారమ,
రాజగారి  స మైనికలమ  వాటని  వెకంటడుతసూ
దగగ్గరక వచేచసమత్తనాడ్నారమ! 
ఆ  సమయకంల   కోతిరాజ  అకక్కుడకి
చేరమకనడ్నాద. మిగిలన కోతమలకకంట బలకంగా,

అతి  పెదద్ద  శరీరకం  ఉనడ్నా  కోతిరాజ
అపప్పటకపుప్పడు ఒక నిరరయకం తీసమకనడ్నాద: 

లయక ఇటమ పవకక్కున ఉనడ్నా చెటమష కొమస్మిలడ్నా
కాళళతో  గటషగా  బిగికంచి  పటమషకొని,

అటమవెమైపున  ఉనడ్నా  చెటమషకొమస్మిలడ్నా  చేతమలతో
పటమషకొని,  రకండకంట  నడుమా  తన
శరీరకంతోట  ఒక  వకంతెననమ  తయారమ
చేసికంద.  "అకందరసూ నామీదమగా నడచమకొని
పొకండ!  పవకహృతి  ననమడ్నా  ఇకంత  పెదద్దగా
సహృషిషకంచటకంల  రహసల్యాకం  ఇద  అయి
ఉకంటమకంద" అనడ్నాదద, నిబబ్బరకంగా. 

మరమ నిమమషకంలనే వేలద కోతమలమ  దని
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శరీరకం  మీదమగా  నడుససూత్త,  పరమగతమత్తతసూ,

దసూకతసూ, పోటలమ పడ  లయక అవతల
గటమషనమ  చేరమకోసాగాయి.  వాటనిడ్నాట
బరమవునసూ మోససూత్త,  నొపిప్పని పళళ బిగమవున
భరిససూత్త   కూడ  కోతిరాజ  "ఆహా!  నా
కారణకంగా ఇకంతమకందకి రక్షణ లభిసమత్తనడ్నాద.

అద చాలమ" అనమకకంటసూ వచిచకంద. 

ఆ కోతమలల్లి  కొనిడ్నాటకి  కోతిరాజకంట  కోపకం
ఉకండేద.   అటల్లికంట  కోతమలల్లి  ఒకట,

సమయకం చికిక్కుకంద  తడవు,  తన  చేతిలని
ఇనమప కడీడ్డని ఒకదనిడ్నా కోతిరాజ గమకండలల్లి
దగబడేటమష   గమచమచతసూ  అవతల  ఒడుడ్డక
దసూకి  పోయికంద!  ఆ  సమయకంల

కోతిరాజ   పెటషన  కేక   అడవకంత
పవతిధర్వానికంచికంద.  అకంత  విపతమత్తలనసూ  అద
తన   పవజలకంత  అవతల  గటమషనమ
చేరేకంతవరకూ  తటమషకొని,  అటమపెమైన
ఒకక్కుసారిగా కపప్పకూలకంద! 

కోతిరాజ  చేసిన  పనినకంత  గమనిససూత్త
వచిచన  ధరస్మిదతమత్తడు    తన  స మైనికలనమ
హెచచరికంచి,  కోతిరాజ  లయల
పడపోకకండ  కాపాడడు.   తోట కోతమల
కోసకం  అకంత  తల్యాగకం  చేసిన  కోతిరాజని
చసూసేత్త  ధరస్మిదతమత్తడకి   మనసమ నిలవలేదమ.
అయితే దని శరీరకంల గమచమచకనడ్నా శసూలకం
బారినమకండ  దనిడ్నా  కాపాడటకం  కషషమే.

చనిపోయే  మమకందమ  సప్పహృహలకి  వచిచన
కోతిరాజతో  ధరస్మిగమపుత్తడు   "ఎకందమకిటల్లి
చేశవు? నమవుర్వా వాళల్లి రాజవి కద" అకంటసూ
కకంట తడ పెటషడు. 

పాగ్రాణాలమ  కోలప్పతమనడ్నా  కోతిరాజ  నవిర్వాకంద.

"నేనమ  వాళల్లి  రాజని  కద,  అకందమకని!"

అనడ్నాద.  అకంతలనే   దని  పాగ్రాణాలమ
పోయాయి. 
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కోతిరాజ  తల్యాగకం  ధరస్మిదతమత్తడ  కళమళ
తెరిపికంచికంద.  'మకంచిరాజ  తన  పౌరమలనమ
సకంత పాగ్రాణాలకకంట ఎకక్కువగా పవమికంచాల'

అని ఆయనక అరరమమైకంద. 

"నేనమ  ఇక  మీద  హికంసనమ  మానేసాత్తనమ.

మకంచి రాజనౌతనమ" అనమకనాడ్నాడయన. 

అటమపెమైన   ఆయన రాజల్యాకంల  మనమషమలే
కాక  అనిడ్నా  పాగ్రాణమలసూ  సమఖశకంతమలతో
జీవికంచాయి. 
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వరరకం రాకతో...

తతయల్యా వెళతడు పొలకం దమనడ్నాడనికి..

నానమస్మి వెళమతమకంద వకంటకంటల్లికి బజీర్జలమ వేయడనికి..

నానడ్నా కిటకీ పకక్కుక చేరతడు కవితలమ వాగ్రాయడనికి
అమస్మి వరకండలకి వెళమతమకంద వానని ఆసార్వాదకంచడనికి..

అనడ్నా పుసత్తకకం తీసాత్తడు కథలమ చదవడనికి..

నేనమ మాతద్రికం తయారమగా ఉకంటనమ ఎగరడనికి....

                              -వి. శ మహా, ఆరవ తరగతి.

వానా వానా రావమస్మి,
పొలలల్లి నీళమళ నికంపమాస్మి,
పకంటలమ బాగా పకండకంచమాస్మి,
పరీక్ష ఫీజ కటషలమాస్మి,
ఫసమషగ పాసమ కావాలమాస్మి,
పెమై పెమై చదమవులమ చదవాలమస్మి,
పుడమి తలల్లికి సేవ చేయాలమాస్మి...
                   -మేఘన, ఆరవ తరగతి

ఓ వరరమా నమవుర్వా పడనచోట
పచచదనకం చిగమరిసమత్తకంద
నమవుర్వా పడగానీ హరివిలమల్లి విరమసమత్తకంద
నమవుర్వా వసేత్త రమైతమలక సకంతోషకం
నమవుర్వా వసేత్త పిలల్లిల కేరికంతలమ
మరి నీ రాక ఎపుప్పడు....

-సాయి చరణ, ఆరవ తరగతి

వానా నీవు ఉకండేద ఆకాశన
ఎదమరమచసూసమత్తకంటనమ నీకోసకం పవతినిమమషన
వానా! నీవు రాకపోతే చినడ్నాబోతమకంద కహృషరమస్మి
వానా! నీవు అలగిపోతే నషషపోతడు రమైతనడ్నా
వానా! నీ రాకతో రతడ్నాలమ పకండేనమ ఇలలన
సిరమలతో నికండల నా తెలకంగాణ
                               -హరి భరత, ఆరవ తరగతి

తేజ విదల్యాలయకం- కోదడ పిలల్లిల వాన కవితలమ
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కెనడ్నాత షినోజకా 
నిరర్వాహణ: సౌమల్యా, పుసత్తకకం డట నట

ఇకంటల్లి మమసలవాళళనమ ఒకంటరిగా వదల అకందరసూ ఆఫీసమలక,  బడులక
వెళళపోయారనమకోకండ-  ఆ సమయకంల వాళళక ఏదనాడ్నా  జరిగితే,  వాళళ
వాళళకి వెకంటనే తెలసేత్త మకంచిద కద? కానీ ఎల తెలమసమత్తకంద? 

ఆరేళల్లి  కెనడ్నాత కి  ఒక  ఐడయా  వచిచకంద.  వాడు  కనిపెటషన  పరికరకం  ఈ
సమసల్యాకి  ఒక  పరిషక్కురమట!  వయస మైపోయిన  వారమ  ఎవరమైనా  బాతసూవమమల  గానీ  వేరే
ఎకక్కుడనాడ్నా గానీ జారి కివకంద పడతే,  వెకంటనే వాళళ బాగోగమలమ చసూసేవాళళకి ఆ పరికరకం ఒక
మసేజి పకంపుతమకందట! బాగమకంద కదసూ? 

ఇకంక ఆ మరమసట సకంవతస్సరకం,  తనక ఏడేళల్లిపుప్పడు,  అతనమ పషకంటల్లిక సాయపడే మరో
పరికరానిడ్నా  కూడ  కనిపెటషడట:  అద-  'తెలవెమైన  మకందమల  పెటష'!  మకందమలమ  వేసమకనే
సమయకం అవగానే అద శబద్దకం చేససూత్త వెలమగమలమ విరజిమమస్మితమకందట- మరిచపోకకండ మకందమ
వేసమకొమస్మిని పషకంటల్లిక గమరమత్త చేసమత్తకందనడ్నామాట! 

కెనడ్నాత   వాళళ  తతయల్యాకి,  జాజ్ఞపకశకిత్తకి  సకంబకంధకంచిన  ఒక  వాల్యాధ-

'అలర్జయిమరస్స'  వచిచకందట.  ఎవరికీ చెపాప్పపెటషకకండ బయటక వెళళపోతసూ
ఉకండేవాడట ఆయన.  ఒకసారి బయటకి వెళత్త మళళ ఇకంటకి రాలేడు-  దరి
మరిచపోతడయ!  మరి ఈ సమసల్యాని పరిషక్కురికంచేదల?  వెకంటనే కెనడ్నాత
సనాస్సరల్లి  గమరికంచి,  వాటని నడప బాల్యాటరీల గమరికంచి,  కనమకొక్కుని,  తతయల్యా
కాల మడమ వదద్ద 'పెవషర సనాస్సర' ఒకదనిడ్నా అమరాచడట. దనిడ్నా వాడుకొని,

57

యమవకెరటలమ 



కొతత్తపలల్లి కథల పుసత్తకకం - 71

తతయల్యా  బయట అడుగమ పెటషనపుప్పడలల్లి వాళళ అతత్తయల్యా మొబెమైల్ ఫోనమక మసేజ్ వెళళల ఓ
పరికరానిడ్నా తయారమ చేశడట! ఆ పరికరకం పనితీరమ చసూసి ఇకంటలల్లిపాద బితత్తరపోయారట! 

మరి  ఇకంత  చకక్కుట  ఆవిషక్కురణలక  అవారమడ్డ  రాకపోతే  ఎలగ?  వచిచకంద!   అమరికాల
'స మైకంటఫిక అమరికన్'  అనే ఒక పతిద్రిక, 150  ఏళమళగా స మైన్స్స సమాచారానిడ్నా సామానల్యా పవజలకి
అకందకంచే వాల్యాసాలడ్నా పవచమరిససూత్త ఉకంద.  ఈ పతిద్రిక వాళమళ మసూడేళమళగా పవతి ఏట 'స మైన్స్స ఇన్
యాక్షన్' అని ఒక అవారమడ్డ ఇసమత్తనాడ్నారమ. మొనడ్నా- అకోషబరమ మాసకం చివరోల్లినే, ఆ అవారమడ్డనమ  ఈ
ఏడదకి  'కెనడ్నాత  షినోజవాక  ఇసమత్తనడ్నాటమల్లి'  పవకటకంచారమ!  గసూగమల్  కకంపెనీవాళమళ  ఏట
నిరర్వాహికంచే  స మైనమస్స  పోటల  తనమ  కనమగొనడ్నా  పరికరానిడ్నా  పవదరిరకంచినకందమకగానమ  కెనడ్నాత క
స మైకంటఫిక అమరికన్ అవారమడ్డ వచిచకందనమాట! 

ఇపుప్పడు 15 ఏళమళనడ్నా కెనడ్నాత అమరికాలని నసూల్యాయారక్కు నివాసి. వాళల్లి అమాస్మినానడ్నాలమ ఇదద్దరసూ
సివిల్ ఇకంజనీరికంగమ పొగ్రాఫసరమల్లి. 'ఆధమనిక సాకంకేతికత మనమషమల జీవితలడ్నా ఎల మారచగలద'

కెనడ్నాత క  దనితో  అరరమమైకందట.  'భవిషల్యాతమత్తల  ఇకంజనీరికంగమనసూ-నసూల్యారో  స మైనమస్సనసూ  రకంటనీ
కలమపుతసూ అలర్జయిమరస్స వాల్యాధకి పరిషక్కురకం కనమకోక్కువటకం' తన కోరికట!  కెనడ్నాత సమాజానికి
ఉపయగపడే మరినిడ్నా పరికరాలనమ ఆవిషక్కురికంచాలని ఆశిదద్దకం! 

ఇద మీకెకందమక చెబమతమనాడ్నానకంట-  చసూశరమగా,  సమసల్యాలమ మనకూ లకక్కులేననిడ్నా ఉనాడ్నాయి.

కెనడ్నాత లగా ఒకోక్కు సమసల్యాకూ పరిషక్కురకం కనమకక్కుకంటసూ పోతే మనకందరి జీవితలసూ సరళకం
అవుతయి- కదసూ? 
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మరో గాకంధీగారమ!

రాజ:  నేనమ మళళ ఫయిల్ అయాల్యాననే విషయకం మా నానడ్నాక ఎల చెపాప్పల తెలయటల్లిదమరా.

రవి: ఏమమకంద,  "ఫలతలమ వచాచయి. మారమక్కులమ గతకంల లనే ఉనాడ్నాయి" అని చీట మీద 
రాసి ఆయన చేతికి ఇచెచయిల్యారా.

నవుర్వా!
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పాట నేరమచకకందకం  !
గమరమ పూజోతస్సవానిడ్నా పురసక్కురికంచమకొని, ఈసారి పాట- "మమైతీద్రికం భజతకం". ఇద కకంచి
పరమాచారమల్యాల వారి రచన.  మనకందరకం  ఏమేకం చెయాల్యాల చెపప్ప ఈ పాగ్రారరనా గీతనికి
సకంగీతకం  శ  వసకంత  దశయి  గారమ  సమకూరచగా,  భారతరతడ్నా-సకంగీతకళనిధ
యమస్మిస్ సమబబ్బలక్ష్మి గారమ దనిడ్నా 1966 ల ఐకల్యారాజల్యాసమితిల పాడరమ. 
సేకరణ, గానకం : సమషస్మి, సౌమల్యా నిటషల, ఆరోహి మసూల్యాజిక. 
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అరరకం:

హహృదయాలడ్నా గలమచకనే మమైతిద్రిని మనల నిలమప్పకకందకం 
మనలడ్నా మనకం ఎల భావికంచి గౌరవికంచమకకంటమో, 

ఇతరమలనమ కూడ అల మనలగానే భావిదద్దకం. 

యమదద్ధలనమ, పోరాటలనమ వదలపెడదకం. 

పనికిమాలన పోటని వదలపెడదకం. 

ఇతరమలపెమైకి అకద్రిమకంగా దకండతత్తటనిడ్నా వదలేదద్దకం. 

ఎకందమకకంట, ఈ భసూమాత మన కోరికలనిడ్నాటనీ తీరమసమత్తకంద 
మన తకండద్రి ఐన ఆ భగవకంతమడు పరమ దయాశల. 

అకందమకని మనకం చెడునమ నిగవహికంచాల. పవపకంచకంలని 
జనమలకందరి శవయసమస్సనసూ కోరమతసూ ఏదమైనా ఇవర్వాగలగాల. 

ఎలల్లిపుప్పడూ దయతో వల్యావహరికంచగలగాల. 

పవపకంచకంలని జనమలకందరికీ మేలమ కలమగమగాక!

పాట:

మమైతీద్రికం భజతకం అఖిల హహృద్ జేతీద్రికం 

ఆతస్మివదవ పరానపి పశల్యాత 
యమదద్ధకం తల్యాజత  సప్పరారకం తల్యాజత 
తల్యాజత పరేషమ అకద్రిమమాకద్రిమణకం    
।మమైతీద్రికం। 

జననీ పహృథివీ కామదమఘాసేత్త 
జనకో దవ: సకల దయాళమ: 

దమల్యాత దతత్త దయధర్వాకం జనత: 

శవయ భసూయాత సకల జనానాకం  

ఈ పాటనమ మీరమ ఇకంటరడ్నాటల్లి http://kottapalli.in వదద్ద వినచమచ, డౌనోల్లిడు చేసమకోవచమచ !

http://kottapalli.in/
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తెలమసమకకందకం!
శసత్తడ్రై  సకంబకంధమమైన  అకంశలమ,  సమాజానికి  సకంబకంధకంచిన  అకంశలమ  కూడ  కథలల్లిగే,  చాల
బాగమకంటయి.   ఏమకంట  వాటని  మనకం  మన  భాషల,  ఇషషకంగా  తెలమసమకనేకందమక  వీలమకండల.

అటల్లికంట పలమ అకంశలనమ పవసాత్తవికంచే వేదక, ఈ 'తెలమసమకకందకం ' శీరిరక. 

సరేర్వాపలల్లి రాధా కహృషరన్- గమరమపూజోతస్సవకం
సర్వాతకంతద్రి  భారత దశనికి తల ఉపరాషషడ్రైపతిగానమ,  ఆ తరార్వాత 1967 వరకూ
రాషషడ్రైపతిగా కూడనసూ పనిచేసిన సరేర్వాపలల్లి రాధాకహృషరన్  1888, సపెషకంబరమ 5 న
తమిళనాడుల జనిస్మికంచారమ.  

హికందసూమతకం గమరికంచీ ఆధాల్యాతిస్మికత గమరికంచీ అనేక పాగ్రామాణిక  గవకంధాలమ
రచికంచారాయన. 

రాధాకహృషరన్  మొదట మమైససూరమ  విశర్వావిదల్యాలయకంల ఆచారమల్యాడగా పని చేశరమ.   అటమపెమైన
బెనారస్  హికందసూ  యసూనివరిస్సటతో  సహా  అనేక  దశ-విదశ  విశర్వావిదల్యాలయాలక
ఆచారమల్యాడగానమ, కలపతిగానమ సేవలకందకంచి, 1975 ల పరమపదకంచారమ.

ఉపాధాల్యాయ వహృతిత్తకి  తలమానికమమైన  సరేర్వాపలల్లి  పుటషన  రోజ సపెషకంబరమ  5  వ తేదని  మనకం
ఈనాటకీ గమరమపూజోతస్సవకంగా జరమపుకకంటమనాడ్నాకం.

బాకిస్సకంగ యదద్ధ - మేరీ కోకం
మణిపూర రాషషడ్రైనికి చెకందన 31 ఏళల్లి మేరీ కోకం మహిళ బాకస్సర గా పవపకంచ
ఖాల్యాతినారిర్జకంచికంద.  పురమషమల పాగ్రాధానల్యాతే కలగిన బాకిస్సకంగ కీవడనమ మహిళ
పవపకంచానికి పరిచయకం చేసిన ఘనత ఆమద.  
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2012 ఒలకంపిక కీవడలల్లి మేరీకోకం మన దశనికి బాకిస్సకంగ ల  కాకంసల్యా పతకానిడ్నా సాధకంచి పెటషకంద.

ఆ సకంవతస్సరకంలనే ఆమ పదస్మిభసూషణ పురసాక్కురకం కూడ లభికంచికంద.  

ఈశనల్యా  భారతకంలని యమవకలక బాకిస్సకంగ  కీవడల శిక్షణ ఇచేచకందమక
గానమ  మణిపూర  రాజధాని  ఇకంఫాల్ ల  మేరీకోకం  సారపికంచిన  'పాగ్రాకంతీయ
బాకిస్సకంగ అకాడమీ' కి ఈ మధల్యా కాలకంల మకంచి సప్పకందన లభికంచికంద.  

మేరీ కోకం జీవిత చరితద్రి ఆధారకంగా తీసిన సినిమా కూడ ఒకట ఈ మాసకంలనే విడుదల
కానమనడ్నాద.

శసత్తడ్రైవేతత్త సి యన్ ఆర రావు
రసాయన శసాత్తడ్రైనికి  చేసిన  సేవలక గానమ  గత  సకంవతస్సరకం  భారత రతడ్నా
అకందమకనడ్నా ఆచారల్యా  'చికంతమణి  నాగేశ రామచకందద్రిరావు'  (సి యన్ ఆర
రావు) కరారటక రాషషడ్రైకం వాడు.

భారత అకంతరిక్ష  పరిశోధనా సకంసర  (ఇసగ్రా)ల పరిశోధకడగానమ,  ఐ.ఐ.ట
కానసూప్పరమల  ఆచారమల్యాడగానమ,  బెకంగమళసూరమలని  ఐ.ఐ.యస్.సకి  ఒక  దశబద్దకం  పాటమ
డమైరకషరమగానమ,  ఇకంకా ఆకస్స ఫరడ్డ,  కేకంబిద్రిడర్జ,  కాల్యాలఫోరిడ్నాయా వకంట అనేక విశర్వావిదల్యాలయాలల
ఆచారమల్యాడగానమ  గొపప్ప  పరమ  పవతిషషలమ  సకంపాదకంచమకనడ్నా  సియనాడ్నార  రావుక  'ఘన  సిరతి
రసాయన శసత్తడ్రైకం అనాడ్నా, కణ నిరాస్మిణ రసాయన శసత్తకం' అనాడ్నా చాల ఇషషకం.

అధక  ఉష రగవతలల్లి  పనిచేసే  ససూపర  కకండకషరల్లినమ  తయారమ  చేసేకందమక  ఉపయగపడే
మిశవలహాల  ఆకెమైస్సడులనమ  గమరికంచి  సియనాడ్నార  రావు  చేసిన  పరిశోధనలమ  చాల
పాగ్రామాణికమమైనవిగా  గమరిత్తకంచబడుతమనాడ్నాయి.  'శసత్తడ్రై  పరిశోధనా  రకంగాలక  పవభమతర్వా
కేటయికంపులమ మరికంత పెకంచాల' అని సియనాడ్నార రావు పవగాఢకంగా విశర్వాసిసాత్తరమ.
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పదరకంగకం-71
నిరర్వాహణ: డ.సిరి, మిరాల్యాలగసూడ, నలొ గ్గకండ జిలల్లి, తెలకంగాణ.
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5 6

7 9
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అడడ్డకం
1.అచమచల తరమవాత వచేచద, తిరగబడకంద(2)

3. మడల ధరికంచేద  (3)

5. రావణమడు సతమస్మినమ దచిపెటషన సరలకం(2)

9. మమకందమ సగకం పోయిన ధనర్వాకంతరి! (2)

10. జలమబమ చేసినపుప్పడు ఇవి వసాత్తయి! (3)

11. గజిబిజె మైన 'తగమవు' (3)

13. సకంసక్కుహృతకంల సమభాషితలమ రాసిన గొపప్ప కవి (4)

నిలమవు
2.   పొలకం దమనేడ్నా సాధనకం (2)

4.  'మమర' క శతమవవు- కహృషమరడే, మరో పరనడ్నామాట! (3)

6.  “కొతత్తపలల్లి" ఉనడ్నాద వీటని చదవికంచటకం కోసమే! (3)

7.  రామమడ తమమస్మిళళతో ఒకడు తలకివకందమలయాల్యాడు (4)

9.  చెటమషకే మరో పరమ (3)

11. ఇద చసూసి బాణకం వెయాల్యాల (2)

12. రోజూ దనిడ్నా దమవుర్వాకోవాల (2)

అడడ్డకం-నిలమవు ఆధారాల సహాయకంతో ఈ 
గడులనమ నికంపగలరేమో చసూడకండ. నికంపిన 
పదరకంగానిడ్నా, కేవలకం పోసమషకారమడ్డపెమై  రాసి, 

మాక అకందటమల్లి పకంపకండ.  మీ బడ పరమ, 
తరగతి, మీవాళల్లి  ఫోనమ నకంబరమ  తపప్పక 
రాయకండ. సరమైన సమాధానకం రాసి ఎకంపికెమైన 
మమగమగ్గరమ పిలల్లిలక  కొతత్తపలల్లి-73 ని  
బహుమతిగా పకంపిసాత్తకం!

కొతత్తపలల్లి పవచమరణలమ, 1-127/A, యకం ఆర వో 
ఆఫీసమ దగగ్గర, చెనేడ్నాకొతత్తపలల్లి, అనకంతపురకం జిలల్లి-
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పదలడ్నా వెతికి పటమషకోకండ!
ఘనత, అనగనగా, పతిద్రికలమ, సమఖశకంతమలమ, పచచదనకం, జకంతమవులమ, బరమవు, అధదవత, అరట, 

అగిడ్నాపరర్వాతకం, ఆభరణకం, రాజధాని, మకంతగ్రాలమ, వేటగాడు, చీలమకండ, బాతమపిలల్లి, విషయమమ, సమరకతకం, 

తగ్రాగమనీరమ, తరగతి- 

పెమై పదలనీడ్నా ఈ కివకంద పటషకల దగమనాడ్నాయి- నిలమవుగా, అడడ్డకంగా, వాలమగా, కివకందనమకండ పెమైకి- ఎటమపడతే 
అటమ! వాటని వెతికి పటమషకోకండ. వాట చమటసూష    గమకండగ్రాలమ  గీయకండ!

వే ఘ రర్వా గిడ్నా క మకం ఆ వి ధ జకం మకం ప
అ లల్లి ణకం లమ వు తమ జకం ష తగ్రా ఘ తిద్రి చచ

గిడ్నా న ద ర ఖ శకం లల్లి య వే క మకం ద
ప చచ గ తి భ సమ భ మమ లమ తగ్రా రర్వా నకం

రర్వా ద గ న సమ ఆ ర జకం లమ అ చచ తగ్రా

తకం ర రా ని గా రర్వా మకం క వే ధ ర మకం
త రర్వా జ లల్లి ధా జకం గిడ్నా ఘ తకం ద లల్లి ట
లల్లి తగ్రా పి లమ బా జ క చచ న వ శకం రమ

గిడ్నా తమ రా తమ తకం తగ్రా రా ధా డ త ష నీ

బా క తకం శకం క ఖ జకం వు తిద్రి మకం వు గమ
ధ ఘ తిద్రి ఖ డు గా ట వే రమ ల ద తగ్రా

శకం ప బ సమ చచ ష గిడ్నా ష చీ బ గిడ్నా చీ
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బొమస్మిక కథ రాయకండ!
నిరర్వాహణ : కొతత్తపలల్లి

మేఘాలమీద ఉరకలతేత్త  గమరాగ్రానిడ్నా  తోలమతమనడ్నా  ఈ రాజ
కమారమడని చసూడకండ!

ఈ  బొమస్మినమ  'సతిత్తరాజ  లక్ష్మీనారాయణ'  అనే  ఇరవెమై
రకండేళల్లి కరాగ్రాడు, 1955 ల గీశడు.

ఆ రోజలల్లి  పిలల్లిలడ్నా  బలేగా చదవికంచిన బొమస్మిల పతిద్రిక-

'బాల' -కోసకం దనిడ్నా అతనమ మమఖచితద్రికంగా వేశడు. 

తరార్వాత రానమ రానమ ఆ కరాగ్రాడకి బాగా చెయిల్యా తిరిగికంద-

ఇకంకా ఇకంకా  మకంచి బొమస్మిలమ గీససూత్త పోయాడు. చాల
చాల  పరమ  సకంపాదకంచమకనాడ్నాడు.   ఎకంతో  మకంద
కళకారమలక ససూప్ఫైరిత్తనిచాచడు.  లకక్కులేననిడ్నా పుసత్తకాలక అలవోకగా బొమస్మిలమ గీసి పెటషడు. 

అతనవరో కాదమ-    పవసిదద్ధ  చితద్రికారమడు,  సినిమా దరరకడు-  బాపు  !  బాపు అసలమ పరమ
సతిత్తరాజ లక్ష్మీ నారాయణ!

బాపు ఆనాడపుప్పడో గీసిన బొమస్మిక, మరి మీరమ ఈనాడు ఓ కథ రాయగలరేమో చసూడకండ!

మీ కథ బాగమకంట కొతత్తపలల్లిల పవచమరిదద్దకం,  అకందరి చేత చదవిదద్దకం.  తర్వారగా రాసి పకంపకండ
మరి!

మా చిరమనామా:
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మకచి పుసత్తకక  :
రకకల ఏనరుగరులరు

కొనిన యరుగల కప్రతక రకకల ఏనరుగరులరు ఉకడేవట  . అవ గలలో అనాయాసకగ పప్రయాణక చేసవట  . మర 
వాట రకకలక ఏమసకద  , ఆ ఎగిరే శకత్తక ఏమసకద  ?

"రజ  ! నా గప్రకధాలరు నాక పటణకతో సమానక  . మీక నా గప్రకధాలరు కావాలకటే మరుకదరుగ  నా పటణాలరు 
తీయవలసి ఉకటరుకద  " అని ఎవరరు ఎవరతో అనానరరు  ?

"తమ అవసరలరు తీరటనిక చాలనకత సకపదకచినకత కాలక మనరుషరులరు సకతతృపిత్తతో ఉకటరరు  .

వీలసనకత వరకూ ఇతరరులకూ సహయపడతరరు  . అవసరలక మికచిన సకపద చేరగన అపుప్పడు 
అహకకారక  , అతవ్యశ  , సాద్వారస్థక మనరుసరులో చోటరు చేసరుకకటయ  " అనన అదరుద్భుత సతవ్యనిన ఎవరరు 
చబరుతరునానరరు  , ఏ సకదరద్భుకలో  ?

"రజ  ! నాతో తలపడడానిక కతరుత్తలరు కాని  కతరుత్తలరు వెయవ్య కావాల  . నా గరుహక రవాలకటే వకతెన కాని 
వకతెననరు దటవలసి ఉకటరుకద  . ననరు ఓడటమకటమూ ఉకటే అద నీరరుకాని నీరరుతోన సాధవ్యక  " అనన 
రక్షసరుడిని రజ ఎల గెలచాడు  ?

వీటనినటకీ జవాబరులరు కావాలకటే  , మర ఈ పుసత్తకక చదవాలనకద  !

పిలల్లిలనరు  , పదద్దలనరు అకదరనీ మరురపికచే ఈ చినిన పుసత్తకకలో మొతత్తక  25 కథలరు ఉనానయ  . ఐదో తరగతి 
పిలల్లిలక కూడా అరస్థక అయేవ్య భాష  , మకచి బొమమ్మెలరు - . పుసత్తకక బగరుకద  ! అకదరమూ సకపదకచి 
చదవకడి మర  !

 రకకల ఏనరుగరులరు 

ఆర.శకత సరుకదర 

జ.పి.పబల్లికేషనన  ,

ఏలమూరరు రోడుర్డ  ,

వజయవాడ  ఫన  : 0866243946

వెల    : 50 రమూ.



కొతత్తపలల్లి గగురరించి ఓ పేజ

పూరరరిం ఒక రాజుగారకి ఉనన్న నలగుగగురగు కొడుకులలూ అపప్రయోజకులయయ్యారట.  బహుశ:  తరిండడ్రిగార
కడ్రిమశిక్షణ  మరీ  ఎకుక్కువవైపోయరిందేమ,  వాళల్లికి  ఏరిం  చెపప్పినా  అరరరిం  కావటల్లిదగు.  తలల్లిదరిండుప్రలలూ,

అమాతగుయ్యాలలూ,  గగురగువులలూ ఏరిం  చెపప్పిలని  నోరగు  తెరచినా వాళల్లి  చెవులగు  మలూసగుకుపోతగునాన్నయ.

తెలవి తేటలకేమీ తకుక్కువ లేదగు. ఉనన్నదలల్లి అపప్రయోజకతరమ. 

చివరకి  రాజుగారగు  విషగుష్ణుశరర్మ  అనే  పరిండతగుడని  రావిరించి,  ఆయనిన్న  గౌరవిరించి,  తన  కొడుకులన్న
చలూపరించి,  "వాళల్లిని మీరే తీరర్చిదిదద్దాలని వేడుకునాన్నరగు.విషగుష్ణుశరర్మ  సరేనని వాళల్లిని వరింటబెటగుట్టుకెళళ్ళారగు.
ఆరగు నెలలల్లి వాళగుల్లి నలగుగగురలూ పప్రయోజకులవై తిరగి వచర్చిరగు! 
విషగుష్ణుశరర్మ వాళల్లిమీద వాయ్యాకరణ శాసత్తస్త్రాలనలూ,  వేదమరింతత్రాలనలూ,  క్షతిడ్రియోచిత యగుదద్ధ విదయ్యాలన్న రగుదద్దాలేదగు.
పుసత్తకాలగు మగురిందగు పడేసి చదవకపోతే ఊరగుకోనని ఉరమలేదగు.  కథలగు చెబగుతలూ పోయడు.  ఆ
కథలే  రాజుగార  కొడుకులన్న  పప్రయోజకులన్న  చేశాయ.  నీతి  చరిందిడ్రికగానలూ,  పరించతరింతడ్రిరింగానలూ
పేరరిందయ. 

కథలగు,  ఆటలగు,  పటలగు వవృధాపోవు.  వాటిల పలల్లిలకు వాళల్లిదవైన ఒక పప్రపరించరిం దొరగుకుతగురింది.  ఆ
పప్రపరించరింల సరచర్చిగా రెకక్కులరగుర్చికురింటలూ తిరగి,  వాళగుల్లి ఇతర పత్రాపరించిక విషయలన్న సగునాయసరింగా
నేరగుర్చికురింటారగు.  కథలగు, ఆట పటలగు సద తీరగుసత్తయ. సద తీరన మనసగులగు ఊరట చెరింది, మరించి
మనగుషగులన్న  తయరగు చేసత్తయ.  సమాజరింల శాసత్తస్త్రా  విషయలన్న లతగుగా నేరారలరింట మనగుషగులకు
వాటి పటల్లి మకుక్కువ అవసరరిం. కళలగు ఆ మకుక్కువని నిరర్మసత్తయ. 

తెలగుగగు పలల్లిలకు సరింతోషానిన్న ఇచేర్చిరిందగుకుగానగు మానవీయ సప్పిరర్శ ఉనన్న కథలన్న, ఆటపటలన్న , విదయ్యా,
విజజ్ఞాన, వినోదలన్న పలల్లిల సరయ దవృకప్పిథరింల, బేషరతగుగా అరిందిరించే ఉదేద్దాశరింతో "కొతత్తపలల్లి" మీ మగురిందగు
నిలర్చిరింది. 

మీరగు పలల్లిలవైతే,  ఈ రచనలన్న,  బొమర్మలన్న,  పటలన్న  చదవరిండ,  చలూడరిండ,  వినరిండ,  ఆనరిందిరించరిండ.

ఇలరింటివి మీకూ వచిర్చి ఉరింటాయ అనేకరిం. మాతో వాటిని పరించగుకోరిండ. మీ రచనలన్న కూడా కొతత్తపలల్లి
పతిడ్రిక పప్రచగురరించగలదగు.  మీరగు పెదద్దాలవైతే,  మళళ్ళా ఓసర పలల్లిల పప్రపరించరింలకి అడుగగు పెటట్టురిండ.  వాళల్లికు
నచేర్చివేవో చలూడరిండ. మీ పలల్లిలకు వీటిని చదివిపెటట్టురిండ, వారచేత చదివిరించరిండ, వాళల్లికు వినిపరించరిండ,

మీరలూ ఈ పటలగు పడుకోరిండ.  మీలని సవృజనకూ పదగునగు పెటట్టురిండ.  పలల్లిలకు పనికొచేర్చి రచనలగు
ఏమవైనా ఉరింట మాకు పరింపరిండ.  సన్నహ హసత్తనన్నరిందిరించరిండ, మీకు చేతనెవైన సయరిం చేయరిండ. 
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